Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 24 de Janeiro de 2021 – Solenidade – Cor: Verde

III Domingo do Tempo Comum
“O tempo já se completou e o Reino de Deus está próximo” é
a mensagem com a qual Jesus começa o seu ministério de
pregador da Boa Nova. A conversão ao Evangelho é urgente,
sobretudo neste mundo onde as pessoas andam cada vez mais
“sem tempo”. Deixemo-nos interpelar pela Palavra do
Senhor nesta Liturgia.

RITOS INICIAIS
(De pé)

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

R/. Canto novo ao Senhor que é Deus
canta, agora, ó terra inteira!
No seu santo templo brilham
majestade e beleza. (Sl 96(95),1.6)
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
Ass: Amém.

e do Espírito Santo.

Pres.: A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e
do Senhor Jesus Cristo.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de
Cristo!

Ato Penitencial
Pres.: Irmãos, reconheçamos as nossas culpas para
celebrarmos dignamente os santos mistérios. (Silencio)
Pres.: Confessemos os nossos pecados.
Ass.: Confesso a Deus todo-poderoso / e a vós,
irmãos e irmãs, / que pequei muitas vezes por
pensamentos e palavras, / atos e omissões, / por
minha culpa, minha tão grande culpa (bate-se no
peito). / E peço à Virgem Maria, / aos anjos e santos
/ e a vós, irmãos e irmãs, / 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.
Ass.: Amém.
M.: Fr. Luiz Turra, OFM Cap, CD Vamos participar da Missa.

R/. Kyrie eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Christe eleison.
Solo: Senhor piedade, R/. Cristo piedade.
Solo: Senhor piedade, R/. Cristo piedade.
R/. Kyrie eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Christe eleison.

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/.)

– 9Ele dirige os humildes na justiça, *
e aos pobres ele ensina o seu caminho. (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/.)

2ª Leitura (1Cor 7,29-31)

Final: Amém, amém! Amém, amém!

Oração do Dia
Pres.: OREMOS – Deus eterno e todo poderoso, dirigi a
nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos,
em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)

1ª Leitura (Jn 3, 1-5.10)
Leitura da Profecia de Jonas.
1A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, pela segunda
vez: 2“Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de
Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar”.
3Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do
Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande; eram
necessários três dias para ser atravessada. 4Jonas entrou
na cidade, percorrendo o caminho de um dia; pregava ao
povo, dizendo: “Ainda quarenta dias, e Nínive será
destruída”. 5Os Ninivitas acreditaram em Deus:
aceitaram fazer jejum, e vestiram sacos, desde ao
superior ao inferior. 10Vendo Deus as suas obras de
conversão e que os Ninivitas se afastavam do mau
caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha
ameaçado fazer-lhes, e não o fez. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 24(25))
R/. Mostrai-me, ó Senhor, vosso caminhos,
vossa verdade me oriente e me conduza!
– 4aMostrai-me, ó Senhor, vosso caminhos, *
4be fazei-me conhecer vossa estrada!
– 5aVossa verdade me oriente e me conduza, *
5bPorque sois o Deus da minha salvação. (R/.)
– 6Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura *
e a vossa compaixão que são eternas!
– 7bDe mim lembrai-vos, porque sois misericórdia *
e sois bondade sem limites, ó Senhor. (R/.)
– 8O Senhor é piedade e retidão, *
e reconduz ao bom caminho os pecadores.

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
29Eu digo, irmãos: o tempo está abreviado. Então que,
doravante, os que têm mulher vivam como se não
tivessem mulher; 30e os que choram, como se não
chorassem, e os que estão alegres, como se não
estivessem alegres; e os que fazem compras, como se
não possuíssem coisa alguma; 31e os que usam do
mundo, como se dele não estivessem gozando. Pois a
figura deste mundo passa. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

Aclamação ao Evangelho
R/. Aleluia, aleluia, aleluia!
V/. “O Reino do Céu está perto!
Convertei-vos, irmãos, é preciso!
Crede todos no Evangelho!”. (Mc 1,15)

Evangelho (Mc 1,14-20)
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Marcos.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
14Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a
Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: 15“O
tempo já se completou e o Reino de Deus está próximo.
Convertei-vos e crede no Evangelho!” 16E, passando à
beira do mar da galileia, Jesus viu Simão e André, seu
irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram
pescadores. 17Jesus lhes disse: “Segui-me e eu farei de
vós pescadores de homens”. 18E eles, deixando
imediatamente as redes, seguiram a Jesus. 19Caminhando
mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de
Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, 20e
logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca
com os empregados, e partiram, seguindo Jesus. –
Palavra da Salvação.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
(Sentados)

Homilia
(Momento de silêncio para meditação pessoal)

(De pé)

Profissão de Fé
Pres.: Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
Ass.: criador do céu e da terra...

Oração da Assembleia
Pres.: Irmãos e irmãs, rezemos a Deus todo-poderoso
para que venha em auxílio de nossos humildes pedidos.
1. Por nossos pastores, para que preguem com
sabedoria e coragem o Evangelho de Cristo a todas as
pessoas, rezemos:
R/. Senhor, convertei-nos ao Evangelho.
2. Por todos os que, em nossa Paróquia, trabalham na
evangelização, para que não desanimem, rezemos:
3. Por todos os jovens de nossas comunidades, para
que, como os primeiros apóstolos, estejam atentos ao
chamado que o Senhor sempre lhes faz para o
servirem na sua Igreja, rezemos:
4. Por todos nós que aqui estamos, para que tenhamos
coragem de dedicar nosso tempo e nossas energias ao
anúncio da Boa Nova, certos de que “a figura deste
mundo passa”, rezemos:
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Deus, nosso Pai, atendei às súplicas de vossa
Igreja para alcançarmos com segurança o que pedimos
com fé. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

Liturgia Eucarística
(Sentados)

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

R/. De mãos estendidas, ofertamos
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...

Oração sobre as Oferendas
Pres.: Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que
vos apresentamos para que sejam santificadas e nos
tragam a salvação. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
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.
Pref. Dom. T. Comum I - o mist. pascal e o povo de Deus.

Pres.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por
Cristo, vosso Filho, que, pelo mistério da sua Páscoa,
realizou obra admirável. Por ele, vós nos chamastes das
trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do
pecado e da morte à glória de sermos o vosso povo,
sacerdócio régio e nação santa, para anunciar, por todo o
mundo, as vossas maravilhas. Por essa razão agora e
sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos
santos, cantando (dizendo) a uma só voz:
Ass.: Santo, Santo, Santo...
Pres.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda
santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando
sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para
nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e
Senhor nosso.
Ass.: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Pres.: Estando para ser entregue e abraçando livremente
a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a
seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Pres.: Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o
cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu 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 REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Pres.: Eis o mistério da fé! (De pé)
Ass.: Salvador do mundo, salvai-nos,
vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição!
Pres.: Celebrando, pois, a memória da morte e
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o
pão da vida e o cálice da salvação; e vos agradecemos
porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa
presença e vos servir.
Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: E nós vos suplicamos que, participando do Corpo
e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo
num só corpo.
Ass.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Pres.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz

presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade
com o Papa N., com o nosso Bispo N. e todos os
ministros do vosso povo.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Pres.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs
que morreram na esperança da ressurreição e de todos os
que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz da
vossa face.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Pres.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos
nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem
Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com São
Paulo, com os santos Apóstolos e todos os que neste
mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e
glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Ass.: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
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!

RITO DA COMUNHÃO
Pai Nosso
Pres.: Antes de participar do banquete da Eucaristia,
sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna,
rezemos, juntos, como o Senhor nos ensinou:
Ass.: Pai nosso...
Pres.: Livrai-nos, de todos os males, ó Pai, e dai-nos
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos
os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a
vinda do Cristo salvador.
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
Pres.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos
apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz”,
não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa
Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito
Santo. 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 de que entreis em
minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo!
(Sentados)

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

R/. Convertei-vos e crede no Evangelho!
Convertei-vos e crede no Evangelho! (bis)
Salmo 24 (25)

– 4Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, *
e fazei-me conhecer a vossa estrada!
– 5Vossa verdade me oriente e me conduza, *
porque sois o Deus da minha salvação! (R/.)
– 7cDe mim lembrai-vos, porque sois misericórdia *
e sois bondade sem limites, ó Senhor!
– 6Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura *
e a vossa compaixão que são eternas! (R/.)
– 10Verdade e amor são os caminhos do Senhor *
para quem guarda sua Aliança e seus preceitos.
– 11Ó Senhor, por vosso nome e vossa honra, *
perdoai os meus pecados que são tantos! (R/.)
– 16Voltai-vos para mim, tende piedade, *
porque sou pobre, estou sozinho e infeliz!
– 18Considerai minha miséria e sofrimento *
e concedei vosso perdão aos meus pecados! (R/.)
(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Concedei-nos, Deus todo-poderoso,
que tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre
nos gloriemos dos vossos dons. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

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

Canto Final
L. e M.: Pe. Zezinho, SCJ, CD A Canção e a Mensagem,
Vol. 5 (Juventude e Vocação).

1. Se ouvires a voz do vento / chamando sem cessar; / se
ouvires a voz do tempo / mandando esperar...
R/. A decisão é tua! (bis) / São muitos os convidados,
(bis) / quase ninguém tem tempo! (bis)
2. Se ouvires a voz de Deus / chamando sem cessar; / se
ouvires a voz do mundo / querendo te enganar...
3. O trigo já se perdeu: / cresceu, ninguém colheu. / E o
mundo passando fome, / passando fome de Deus!

