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XII Domingo do Tempo Comum
(Deus caminha ao nosso lado)

1.ª Leit. –  Job 38, 1. 8-11;
Salmo – Sal 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31;
2.ª Leit. –  2 Cor 5, 14-17;
Evangelho – Mc 4, 35-41.

Deus preocupa-se com os dramas dos homens? Onde está Ele nos mo-
mentos de sofrimento e de dificuldade que enfrentamos ao longo da nossa
vida? A liturgia do 12.º Domingo do Tempo Comum diz-nos que, ao longo da
sua caminhada pela terra, o homem não está perdido, sozinho, abandonado à
sua sorte; mas Deus caminha ao seu lado, cuidando dele com amor de pai e
oferecendo-lhe a cada passo a vida e a salvação.

A primeira leitura fala-nos de um Deus majestoso e omnipotente, que
domina a natureza e que tem um plano perfeito e estável para o mundo. O
homem, na sua pequenez e finitude, nem sempre consegue entender a lógica
dos planos de Deus; resta-lhe, no entanto, entregar-se nas mãos de Deus com
humildade e com total confiança.

A segunda leitura garante-nos que o nosso Deus não é um Deus indife-
rente, que deixa os homens abandonados à sua sorte. A vinda de Jesus ao
mundo para nos libertar do egoísmo que escraviza e para nos propor a liberda-
de do amor mostra que o nosso Deus é um Deus interveniente, que nos ama e
que quer ensinar-nos o caminho da vida.

No Evangelho, Marcos propõe-nos uma catequese sobre a caminhada
dos discípulos em missão no mundo… Marcos garante-nos que os discípulos
nunca estão sozinhos a enfrentar as tempestades que todos os dias se levan-
tam no mar da vida… Os discípulos nada têm a temer, porque Cristo vai com
eles, ajudando-os a vencer a oposição das forças que se opõe à vida e à
salvação dos homens.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Senhor, fazei-nos viver a cada instante

no temor e no amor do vosso Santo nome,
porque nunca a vossa providência abandona
aqueles que formais solidamente no vosso amor.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro de Job (Job 38, 1.8-11)

«Aqui se quebrará a altivez das tuas vagas»

O Senhor respondeu a Job

do meio da tempestade, dizendo:

«Quem encerrou o mar entre dois batentes,

quando ele irrompeu do seio do abismo,

quando Eu o revesti de neblina

e o envolvi com uma nuvem sombria,

quando lhe fixei limites

e lhe tranquei portas e ferrolhos?

E disse-lhe:

‘Chegarás até aqui e não irás mais além,

aqui se quebrará a altivez das tuas vagas’».
Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 106 (107), 23-24.25-26.28-29.30-31 (R. 1b)

Refrão: Cantai ao Senhor,
porque é eterno o seu amor

Os que se fizeram ao mar em seus navios,
a fim de labutar na imensidão das águas,
esses viram os prodígios do Senhor
e as suas maravilhas no alto mar.

À sua palavra, soprou um vento de tempestade,
que fez encapelar as ondas:
subiam até aos céus, desciam até ao abismo,
lutavam entre a vida e a morte.

Na sua angústia invocaram o Senhor
e Ele salvou-os da aflição.
Transformou o temporal em brisa suave
e as ondas do mar amainaram.
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Alegraram-se ao vê-las acalmadas,
e Ele conduziu-os ao porto desejado.
Graças ao Senhor pela sua misericórdia,
pelos seus prodígios em favor dos homens.

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios
(2 Cor 5, 14-17)

«Tudo foi renovado»

Irmãos:
O amor de Cristo nos impele,
ao pensarmos que um só morreu por todos
e que todos, portanto, morreram.
Cristo morreu por todos,
para que os vivos deixem de viver para si próprios,
mas vivam para Aquele que morreu e ressuscitou por eles.
Assim, daqui em diante,
já não conhecemos ninguém segundo a carne.
Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne,
agora já não O conhecemos assim.
Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura.
As coisas antigas passaram: tudo foi renovado.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Lc 7,16)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Apareceu entre nós um grande profeta:
Deus visitou o seu povo .

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
(Mc 4, 35-41)

«Quem é este homem, que até o vento e o mar Lhe obedecem?»

Naquele dia, ao cair da tarde,
Jesus disse aos seus discípulos:
«Passemos à outra margem do lago».
Eles deixaram a multidão
e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado.
Iam com Ele outras embarcações.
Levantou-se então uma grande tormenta
e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água.
Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada.
Eles acordaram-n’O e disseram:
«Mestre, não Te importas que pereçamos?»
Jesus levantou-Se,
falou ao vento imperiosamente e disse ao mar:
«Cala-te e está quieto».
O vento cessou e fez-se grande bonança.
Depois disse aos discípulos:
«Porque estais tão assustados?
Ainda não tendes fé?»
Eles ficaram cheios de temor
e diziam uns para os outros:
«Quem é este homem,
que até o vento e o mar Lhe obedecem?»

Palavra da Salvação.

Para a Reflexão Homilética

Hoje, o Evangelho nos apresenta Jesus na barca, dormindo, cansado, ao
anoitecer. Tão doce, essa imagem... Essa barca é a Igreja e pode ser
considerada também como figura da nossa própria vida. Como quer que seja,
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o cenário é desolador e apavorante: é noite, no meio do Mar da GalilEia, e, de
repente, levanta-se uma tempestade de vento muito forte, com as ondas
lançando-se pelo barco dentro.

Pensemos que muitas vezes é assim que percebemos, seja a realidade da
Igreja, seja a realidade de nossa própria existência. Tanta vez é noite e nada
podemos ver com clareza; tanta vez as ondas parecem agitar tudo, e as torrentes
ameaçam nossa pobre barquinha, de modo que nos sentimos pequenos e
impotentes, como os navegadores descritos pelo Salmo de hoje: “Ele ordenou,
e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto; aos céus
subiam e desciam aos abismos, seus corações desfaleciam de pavor”. Ai!
Que tantas vezes encontramo-nos nessa situação, tantas vezes vemos a Igreja
encontrar-se assim! E o Senhor, como no Evangelho de hoje, parece dormir,
parece alheio à nossa aflição, distante da nossa angústia, incapaz de nos salvar...
quantas vezes temos de dizer: “Senhor, por que dormes? Por que não
respondes? Por que parece que não vês a dor e o sofrimento?”

Não é ruim que gritemos ao Senhor, caríssimos, pois gritar-lhe, pedir-lhe e
até queixar-se a ele é sinal de fé. Só quem crê e considera realmente Deus
como Alguém e não como uma idéia abstrata, é que reza realmente! Então,
gritemos, então, rezemos, então supliquemos! Só não o façamos com a atitude
de descrença dos apóstolos. O mal deles não foi acordar o Senhor, não foi
suplicar por socorro. Não! Seu mal foi duvidar do seu amor! Vede, caros
meus, como eles dizem: “Não te importas que estejamos perecendo?” Duvidam
da solicitude do Senhor, duvidam de seu cuidado por eles, duvidam do seu
amor pela humanidade e por cada um de nós: “Não te importas?” Aconteça o
que acontecer conosco, meus caros, não temos o direito de duvidar do amor
de Cristo, da sua presença, do seu cuidado para conosco. Olhemos a cruz!
Conhecemos o amor de Deus para conosco, sabemos o quando Cristo nos
quer bem, o quanto é nosso amigo, pois que não há maior prova de amor que
dar a vida pelos amigos” (Jo 15,13), e ele deu a sua vida por nós... São Paulo
nos recorda, na segunda leitura de hoje, que “um só morreu por todos, para
que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles
morreu e ressuscitou”. E então, meus caros? Aquele que vai na nossa barca,
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na barca da Igreja e na barca da nossa vida, é o mesmo que se deu todo a nós
e todo por nós; aquele que por nós morreu e ressuscitou! Gritar por ele, sim;
clamar por ele, sim; suspirar pelo socorro dele, sim também; mas duvidar e
reclamar com soberba descrença, não!

            Será que não cremos de verdade que ele é o Senhor, que ele está
vivo? Será que não sabemos com todo o nosso coração que ele é o Deus que
domina o orgulho das ondas do mar? Vede como ele impera, como ordena:
“Silêncio, mar! Cala-te!” E, que diz o Evangelho? “O vento cessou e houve
uma grande calmaria”. E, então, Jesus perguntou aos Doze, e nos pergunta a
nós: “Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?” – Então, Senhor, por
que tenho medo, se nada é impossível para ti? Por que me entristeço tanto, se
nada é impossível para ti? Por que me sinto sozinho, abandonado na vida,
inseguro, preso pelo destino, se podes tudo, se venceste a morte; se sei que
nada é impossível para ti?

            Para a mentalidade bíblica, era muito claro que somente Deus
pode domar o mar. E ainda hoje, o homem da tecnologia, tão prepotente e
metido a auto-suficiente, treme de medo diante da potência do oceano. Por
isso, a pergunta assustada dos Doze: “Quem é este, a quem até o vento e o
mar obedecem?” Pois bem, este é o próprio Deus! Isso mesmo: Jesus é Deus,
Jesus acalma o mar! Hoje, caríssimos, temos a ilusão que podemos controlar
nossa vida e nosso destino. É mentira, é ilusão, é soberba idolatria! A barquinha
de nossa vida, que atravessa o mar borrascoso deste mundo, está nas mãos do
Senhor. Então, entreguemo-nos a ele, confiemo-nos em suas mãos! E, se ele
parece dormir, não temamos, porque estará sempre conosco e, se olharmos
bem a sua cruz, saberemos com toda certeza que, venha o que vier, ele nos
ama, ele faz conta de nós, ele não nos esquece! Aliás, esta é a grande diferença
entre quem crê e quem não crê: para aquele que de verdade acredita no
Senhor e nele coloca sua confiança, venha o que vier, ele espera e confia, ele
sabe que está nas mãos de Alguém que nos ama. Afinal, o que sabemos da
vida? Que sabemos do modo como Deus dirige o mundo e nossa existência?
Será que não percebemos que o Senhor está presente no silêncio tanto quanto
está presente quando nos fala? Será que não vemos que ele está ao nosso
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lado no sorriso como também no pranto? Será que esquecemos que mesmo a
treva para ele não é escura? – Ele é a luz e, com ele, a própria noite resplandece
como o dia! Pensemos ainda nas palavras do Salmista: “Gritaram ao Senhor
na aflição, e ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em
bonança, e as ondas do oceano se calaram. Alegraram-se ao ver o mar tranqüilo,
e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por
suas maravilhas entre os homens!” – Senhor Jesus, perdoa porque ainda somos
medrosos, ainda temos tantos temores! Quantas vezes juramos confiaça em
ti; quantas vezes dizemos que te amamos... Mas, na tempestade e na treva do
mar bravio e profundo, tememos e duvidamos e, ainda, raivosos, temos queixas
de ti e a ti acusamos... Perdoa nossa insensatez, perdoa nossa descrença,
perdoa nossa cegueira! Conduze tu mesmo, como bem quiseres, a barquinha
da Igreja, o barco pequenino da nossa vida! Dá-nos a confiança de que tu és
o fiel condutor e o porto bendito, no qual um dia ancoraremos para sempre a
pobre barca da nossa existência.

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

A oração do humilde atravessa as nuvens
e chega ao trono de Deus.
Cheios de fé, invoquemos o Senhor,
Pai justo e misericordioso,
e imploremos humildemente, dizendo:

"Senhor, nós temos confiança em Vós".

1. Pela santa Igreja, barca dos Apóstolos sacudida pelos ventos,
para que o Senhor desperte a sua fé
e dissipe todos os seus temores,
oremos, irmãos.

2. Pelo mundo afligido por males sem conta,
para que descubra em Jesus, Filho de Deus,
o profeta que renova a vida dos homens,
oremos, irmãos.
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3. Pelos navegantes e pescadores em perigo,
para que a presença invisível de Jesus
acalme as tempestades e tormentas,
oremos, irmãos.

4. Pelos que estão ao serviço do próximo,
para que nem o fracasso nem a incompreensão
os façam desistir dos seus propósitos,
oremos, irmãos.

5. Pelos membros da nossa assembleia aqui reunida,
para que a Palavra e o Pão do Céu que Deus nos dá
nos tornem novas criaturas,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor nosso Deus,
que pela palavra do vosso Filho
acalmastes os ventos e as ondas,
aumentai a nossa pouca fé
para sabermos vencer as tempestades da vida.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.
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Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Por este sacrifício de reconciliação e de louvor,

purificai, Senhor, os nossos corações,
para que se tornem uma oblação agradável a vossos olhos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Prefácio

V.: O Senhor esteja convosco.
R.: Ele está no meio de nós.

V.: Corações ao alto.
R.: O nosso coração está em Deus.

V.: Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
R.: É nosso dever, é nossa salvação.

Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação,
dar-Vos graças sempre e em toda a parte
por Jesus Cristo vosso Filho,
Vós sois o Criador de tudo o que existe;
Vós sois Mestre e Senhor
a quem o vento e o mar obedecem.
Ao sinal dado por Moisés,
o vento soprou com força,
um caminho se abriu no mar,
e o vosso povo passou, a pé enxuto,
da escravidão para a terra prometida.
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Ao sinal do vosso Filho,
na barca com os Apóstolos,
o vento se acalmou e o mar ficou sereno.
Ao sinal do vosso Espírito,
a barca da vossa Igreja e da nossa vida,
que voga de tempestade em tempestade,
se acalma;
a nossa fé se esclarece,
a nossa esperança se enraíza
e o nosso amor cresce.
Nós cremos que,
pela morte e ressurreição de vosso Filho,
nos fareis passar para a margem da outra vida,
e desembarcar no porto seguro do vosso reino.
É por isso que, com os Anjos e os Santos
queremos proclamar os vossos louvores,
cantando com alegria:

Santo, Santo, Santo

Pres. – Deus, nosso Pai,
sois verdadeiramente santo.
Sois tão nosso amigo, e amigo de todos os homens.
Nós Vos louvamos e Vos damos graças
por Jesus, vosso Filho.

Ele veio ter com os homens
que andavam longe de Vós
e não conseguiam entender-se.
Pelo Espírito Santo,
Ele abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos
e mudou o nosso coração,
para nos amarmos como irmãos
e compreendermos que sois nosso Pai.

É Ele, Jesus Cristo,
que hoje nos reúne à volta desta mesa,
onde apresentamos a nossa oferta.
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Deus, nosso Pai,
santificai este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo ✠ e Sangue de Jesus, vosso Filho,
que nos mandou fazer o que Ele próprio fez
na véspera da sua morte.

Durante a última Ceia com os discípulos,
Jesus tomou o pão e deu-Vos graças.
Depois partiu o pão
e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Tomou também o cálice com vinho,
deu-Vos graças
e entregou-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI:
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
E disse-lhes ainda:

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Por isso estamos aqui, ó Pai,
reunidos na vossa presença.
E cheios de alegria,
nesta oferta que Ele confiou à sua Igreja
lembramos e proclamamos o que Jesus fez para nos salvar:
Mistério da Fé!

Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!
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Pres. – Pai Santo, aceitai-nos com o vosso Filho Jesus
a quem tanto amais.
Foi por nós que Jesus quis dar a vida,
mas Vós O ressuscitastes.
Jesus vive agora junto de Vós,
mas também está sempre connosco.
Um dia Ele virá na sua glória
e então já não haverá ninguém triste,
nem doente, nem infeliz.
Pai Santo,
vamos receber, nesta mesa,
o Corpo e o Sangue de Cristo,
que nos dais na alegria do Espírito Santo.
Fazei que esta comunhão
nos torne cada vez mais vossos amigos
e amigos de todos.
Ajudai, Senhor, o nosso santo Padre, o Papa Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro,
os Presbíteros, os Diáconos e os Catequistas.
Ajudai estes adolescentes que hoje celebraram
a Tradição do Credo ou Símbolo dos Apóstolos,
o início da Festa da Profissão de fé.
Dai-nos, Senhor,
a nós e a todos os discípulos de Cristo,
a graça de levarmos a toda a gente a alegria e a paz.
Dai-nos também a graça
de um dia estarmos junto de Vós,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
e com os Santos do Céu,
para vivermos convosco para sempre.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

R.: Amén.
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Ritos da Comunhão

Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal
e do medo que nos paralisa
diante das tempestades da existência e da dúvida
sobre a vossa presença amiga junto de nós,
em momentos de crise.
Dai-nos a certeza do Vosso amor
em todas as circunstâncias da vida,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso único Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
quando as tempestades e as dircórdias nos submergem,
Vós estais connosco, como prometestes,
e mantendes o nosso coração na paz.
Imponde também silência ao nosso medo,
para vivermos na fé e na unidade,
ao longo da nossa caminhada na terra,
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
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Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

Pres. – Felizes os convidados
para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor, que nos renovastes

pela comunhão do Corpo e do Sangue de Cristo,
fazei que a participação nestes mistérios
nos alcance a plenitude da redenção.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final
Pres. – O Senhor esteja convosco!

R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor volte para vós o seu olhar
e vos conceda a paz.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!

R.: Amén.

O poder de Jesus não se esgotou.
Ele continua nas mãos dos seus discípulos,
que devem continuar a Sua obra salvadora.
E eu, e tu, podemos ser um deles...
Diante do milagre, Ele continua a dizer-nos:
Porque estais tão assustados?

Ainda não tendes fé?
Alimentemos a nossa fé

com a Palavra e o Pão da Eucaristia.

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.


