Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 17 de Janeiro de 2021 – Solenidade – Cor: Verde

II Domingo do Tempo Comum
Depois de celebramos com solenidade as festas natalinas e da
manifestação de Deus aos seres humanos, iniciamos um novo
tempo na vida da Igreja, o Tempo Comum. Reunidos, neste
domingo, para celebrar o Mistério Pascal de Cristo
busquemos, através deste sacramento salutar, estar atentos ao
chamado que Deus nos faz hoje e estejamos sempre prontos a
responder: “Fala, que teu servo escuta”.

RITOS INICIAIS
(De pé)

Processional de Entrada
Versão e M.: Pe. Ney Brasil Pereira, CD Liturgia VI.

R/. Toda terra te adore,
ó Senhor do universo,
os louvores do teu nome
cante o povo em seus versos! (Sl 66 (65), 4)
Salmo 94 (95)

1. Venham todos, com alegria, / aclamar nosso Senhor, /
caminhando ao seu encontro, / proclamando o seu
louvor. / Ele é o Rei dos reis, / e dos deuses o maior. (R/.)
2. Tudo é dele: abismos, montes, / mar e terra ele
formou. / De joelhos adoremos / este Deus que nos
criou, / pois nós somos seu rebanho / e ele é nosso
Pastor. (R/.)
3. Ninguém feche o coração, / escutemos sua voz. / Não
sejamos tão ingratos, / tal e qual nossos avós. /
Mereçamos o que ele / tem guardado para nós. (R/.)
4. Glória ao Pai que nos acolhe / e a seu Filho Salvador. /
Igualmente, demos glória / ao Espírito de Amor. / Hoje
e sempre, eternamente, / cantaremos seu louvor. (R/.)

Acolhida
Pres.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Ass: Amém.
Pres.: Que graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor
do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam
convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de
Cristo!

Ato Penitencial
Pres.: Com confiança, reconheçamo-nos pecadores e
imploremos a infinita misericórdia de Deus que, em seu
Filho Jesus, “tira o pecado do mundo”.
M.: Daniel De Angeles.

Solo: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai,
tende piedade de nós.
Ass.: Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison!
Solo: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos,
tende piedade de nós.
Ass.: Christe, Christe, Christe eleison!
Solo: Senhor, que sois a vida que renova o mundo,
tende piedade de nós.
Ass.: Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison!
Pres.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Ass.: Amém.

Hino de Louvor
M.: Leandro Evaristo Ferreira.

R/. Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens por ele amados! (bis)
1. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso,
nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
nós vos adoramos, nós vos glorificamos,
nós vos damos graças, por vossa imensa glória. (R/.)
2. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
Vós que tirais o pecado do mundo, /
tende piedade de nós.
Vós que tirais o pecado do mundo, /
acolhei a nossa súplica. (R/.)
3. Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós.
Só vós sois o Santo, só vós o Senhor,
só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
com o Espírito Santo,
na Glória De Deus Pai. (R/.)

holocaustos por nossos pecados. (R/.)

Final: Amém, amém! Amém, amém!

Oração do Dia
Pres.: OREMOS – Deus eterno e todo poderoso, que
governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces
do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)

1ª Leitura (1Sm 3,3b-10.19)
Leitura do Primeiro Livro de Samuel.
Naqueles dias, 3bSamuel estava dormindo no templo do
Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. 4Então o
Senhor chamou: “Samuel, Samuel!” Ele respondeu:
“Estou aqui”. 5E correu para junto de Eli e disse: “Tu me
chamastes, aqui estou”. Eli respondeu: “eu não te
chamei. Volta a dormir!” E ele foi deitar-se. 6O Senhor
chamou de novo: “Samuel, Samuel!” E Samuel levantouse, foi ter com Eli e disse: “Tu me chamastes, aqui
estou”. Ele respondeu: “Não te chamei, meu filho. Volta
a dormir!” 7Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois,
até então, a palavra do Senhor não se lhe tinha
manifestado. 8O Senhor chamou pela terceira vez:
“Samuel, Samuel!” Ele levantou-se, foi para junto de Eli
e disse: “Tu me chamastes, aqui estou”. Eli compreendeu
que era o Senhor que estava chamando o menino. 9Então
disse a Samuel: “Volta a deitar-te e, se alguém te
chamar, responderás: ‘Senhor, fala, que teu servo
escuta!’” E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. 10O
Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das
outras vezes: “Samuel! Samuel!” E ele respondeu: “Fala,
que teu servo escuta”. 19Samuel crescia, e o Senhor
estava com ele. E não deixava cair por terra nenhuma de
suas palavras. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 39 (40))
R/. Eu disse: “Eis que venho Senhor!”
Com prazer faço a vossa vontade.
– 2Esperando, esperei no Senhor, *
e inclinando-se, ouviu meu clamor.
– 4Canto novo ele pôs em meus lábios, *
um poema em louvor ao Senhor. (R/.)
– 7Sacrifício e oblação não quisestes, *
mas abristes, Senhor, meus ouvidos;
– não pedistes ofertas nem vítimas, *

– 8E então eu vos disse: “Eis que venho!” *
Sobre mim está escritos no livro:
– 9“Com prazer faço a vossa vontade, *
guardo em meu coração vossa lei!” (R/.)
= 10Boas-novas de vossa justiça †
Anunciei numa grande assembleia; *
Vós sabeis: não fechei os meus lábios! (R/.)

2ª Leitura (1Cor 6,13c-15a.17-20)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: 13cO corpo não é para a imoralidade, mas para o
Senhor, e o Senhor é para o corpo; 14e Deus, que
ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós,
pelo seu poder. 15aPorventura ignorais que vossos corpos
são membros de Cristo? 17Quem adere ao Senhor tornase com ele um só espírito. 18Fugi da imoralidade. Em
geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer
fica fora do seu corpo. Mas o fornicador peca contra o
seu próprio corpo. 19Ou ignorais que o vosso corpo é
santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é
dado por Deus? E, portanto, ignorais também que vós
não pertenceis a vós mesmos? 20De fato, fostes
comprados, e por preço muito alto. Então, glorificai a
Deus com o vosso corpo. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

Aclamação ao Evangelho
R/. Aleluia, aleluia, aleluia!
V/. Encontramos o Messias, Jesus Cristo,
de graça e verdade ele é pleno;
de sua imensa riqueza,
graças sem fim, recebemos. (Jo 1, 41.17b)

Evangelho (Jo 1,35-42)
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo João.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, 35João estava de novo com dois de seus
discípulos 36e, vendo Jesus passar, disse: “Eis o Cordeiro
de Deus!” 37Ouvindo essas palavras, os dois discípulos
seguiram Jesus. 38Voltando-se para eles e vendo que o
estavam seguindo, Jesus perguntou: “O que estais
procurando?” eles disseram: “Rabi (que quer dizer:
Mestre), onde moras?” 39Jesus respondeu: “Vinde ver”.
Foram pois ver onde ele morava e, nesse dia,
permaneceram com ele. Era por volta das quatro da

tarde. 40André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois
que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. 41Ele
foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse:
“Encontramos o Messias” (que quer dizer Cristo) 42então
André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele
e disse: “Tu és Simão, filho de João; Tu serás chamado
Cefas” (que quer dizer: Pedra). – Palavra da Salvação.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
(Sentados)

Homilia
(Momento de silêncio para meditação pessoal)

(De pé)

Profissão de Fé

o que de graça recebemos. (bis)
1. A natureza tão bela, / que, é louvor, que é serviço, / o
sol que ilumina as trevas/ transformando-as em luz. /
O dia que nos traz o pão / e a noite que nos dá o
repouso. / Ofertamos ao Senhor / o louvor da criação.
2. Nossa vida toda inteira / ofertamos ao Senhor, / como
prova de amizade, / como prova de amor. / Com o
pão e com o vinho, / ofertamos ao Senhor / nossa
vida toda inteira, / o louvor da criação.
(De pé)

Convite à Oração
Pres.: Orai, irmãos e irmãs...
Ass.: Receba o Senhor por tuas mãos...

Pres.: Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso...

Oração sobre as Oferendas

Oração da Assembleia

Pres.: Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar
constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que
celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa
redenção. Por Cristo, nosso Senhor. Ass.: Amém.

Pres.: Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus
todo-poderoso, que deseja que todos os homens se
salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, rezando
(cantando):
M.: Oração Universal, Portugal.
R/. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo.
1. Pela santa Igreja, o Papa Francisco, nosso Bispo
Pedro, o Clero, diáconos, ministros e todo o povo de
Deus, para que testemunhem o Cristo, Cordeiro de
Deus, e busquem a santidade, rezemos ao Senhor:
2. Por todos os governantes, para que governem com
justiça e retidão, proporcionando a todos vida digna e
igualdade social, rezemos ao Senhor:
3. Por todos os que sofrem com a miséria e a fome, para
que sejam assistidos em suas necessidades e mesmo
na dor, encontrem no Cordeiro Imolado, forças para
caminhar, rezemos ao Senhor:
4. Pelo ano que iniciamos, que seja abençoado e
conduzido pelo Espírito Santo; para que assim,
nossas ações testemunhem o Cristo, Cordeiro de
Deus, rezemos ao Senhor:
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Pai de amor e bondade, escutai os nossos pedidos
e atendei-nos, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e
reina convosco na unidade do Espírito Santo. Ass.:
Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
(Sentados)

Apresentação das Oferendas
L.: Ir. Salete e M.: Pe. Silvio Milanez. CD Liturgia VI.

R/. De mãos estendidas, ofertamos

ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
(do Congresso de Manaus)

Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós
Pres.: Corações ao alto.
Ass.: O nosso coração está em Deus.
Pres.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass.: É nosso dever e nossa salvação.
Pres.: É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a
vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite,
agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É ele
o sacerdote verdadeiro que se oferece por nós todos,
mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela
ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos,
louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz
à voz dos anjos e à voz dos santos todos, pra cantar
(dizer): Ass.: Santo, Santo, Santo...
Pres.: Senhor, vós que quisestes ficar muito perto de nós,
vivendo conosco no Cristo, falando conosco por ele,
mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas
se mudem no Corpo e no Sangue de nosso Senhor Jesus
Cristo. Ass.: Mandai vosso Espírito Santo!
Pres.: Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus
apóstolos, Jesus, tendo o pão em tuas mãos, olhou para o
céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Pres.: Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice
em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a 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 A REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Pres.: Tudo isto é mistério da fé! (De pé)
Ass.: Toda vez que se come deste Pão, / toda vez que se
bebe deste Vinho, / se recorda a paixão de Jesus Cristo /
e se fica esperando sua volta.
Pres.: Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de
Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão; nós
queremos a vós oferecer este Pão que alimenta e que dá
vida, este Vinho que nos salva e dá coragem.
Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e
Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo,
pra sermos um só povo em seu amor.
Ass.: O Espírito nos una num só corpo!
Pres.: Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do
mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de
chegar junto a vós, na vossa paz.
Ass.: Caminhamos na estrada de Jesus!
Pres.: Dai ao santo Padre, o Papa Francisco ser bem firme
na Fé, na Caridade e a Pedro, que é Bispo desta Igreja,
muita luz pra guiar o seu rebanho.
Ass.: Caminhamos na estrada de Jesus!
Pres.: Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe
de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na
vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
Ass.: Esperamos entrar na vida eterna!
Pres.: A todos que chamastes pra outra vida na vossa
amizade, e aos marcados com sinal da fé abrindo vossos
braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no
reino que pra todos preparastes.
Ass.: A todos dai a luz que não se apaga!
Pres.: E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo
santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso
reino que também é nosso.
Pres.: 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. Ass.: Amém!

Saudação da Paz
Pres.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Cordeiro de Deus
Ass.: Cordeiro de Deus...
Pres.: Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno...
(Sentados)

Processional de Comunhão
M.: Pe. José Weber, SVD, CD Cantos do Evangelho,
Vol. 6, Tempo Comum-Ano B.

R/. Eis aqui o Cordeiro de Deus,
o que tira o pecado do mundo!
Eis aqui o Cordeiro de Deus!
Salmo 38 (40)

– 7Sacrifício e oblação não quisestes, *
mas abristes, Senhor, meus ouvidos;
– não pedistes ofertas nem vítima, *
holocaustos por nossos pecados. (R/.)
– 8E então eu vos disse: “Eis que venho!” *
Sobre mim está escrito no livro:
– 8“Com prazer faço a vossa vontade, *
guardo em meu coração vossa lei!” (R/.)
– 8Proclamei toda a vossa justiça, *
sem retê-la no meu coração;
– 8vosso auxílio e lealdade narrei. *
Não calei vossa graça e verdade. (R/.)
– 8Não negueis para mim vosso amor! *
Vossa graça e verdade me guardem!
– 8Dignai-vos, Senhor, libertar-me, *
vinde logo, Senhor, socorrer-me! (R/.)
(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso
Espírito de caridade, para que vivam unidos ao vosso
amor os que alimentais com o mesmo pão. Por Cristo,
nosso Senhor. Ass.: Amém.

RITOS FINAIS

RITO DA COMUNHÃO
Pai Nosso
Pres.: Rezemos, com amor e confiança, a oração que o
Senhor nos ensinou: Ass.: Pai nosso...
Pres.: Livrai-nos, de todos os males...
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
Pres.: Senhor Jesus Cristo, dissestes... Ass.: Amém!

Bênção Final
Pres.: O Senhor esteja convosco!
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Deus vos abençoe e vos guarde.
Pres.: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, Pai e Filho
Espírito Santo. Ass.: Amém.
Pres.: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!

e

