Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 31 de Janeiro de 2021 – Solenidade – Cor: Verde

IV Domingo do Tempo Comum
A Liturgia deste domingo nos apresenta a grande promessa
de Deus ao povo de Israel: enviar um “grande profeta”,
semelhante a Moisés. Profecia que se cumpre em Jesus de
Nazaré que “ensina como quem tem autoridade”. No entanto,
o profeta é sempre alguém que incomoda e sua palavra – que
é palavra de Deus – é sempre contestada, sobretudo por
aqueles que não querem escutar e se converter!

RITOS INICIAIS
(De pé)

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

R/. Ó Senhor, salva teus filhos
e reúne os espalhados,
para que te celebremos,
nós, em ti, glorificados. (Sl 106(105),47)
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.: A 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.: No início desta celebração eucarística, peçamos a
conversão do coração, fonte de reconciliação e
comunhão com Deus e com os irmãos. (Silencio)
M.: Pe. José Freitas Campos, CD Cantar a Liturgia:
Presidência e Assembleia.

Solo: Senhor e Filho de Deus,
companheiro, irmão e amigo.
R/. Tende de piedade de nós. (bis)
Solo: Ó Cristo, Filho do homem,
conheceis a nossa fraqueza.
Solo: Senhor e Filho do Pai,
acolhei-nos em vossa casa.
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/.)

Final: Amém, amém! Amém, amém!

Oração do Dia
Pres.: OREMOS – Concedei-nos, Senhor nosso Deus,
adorar-vos de todo o coração, e amar todas as pessoas
com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)

1ª Leitura (Dt 18, 15-20)
Leitura do Livro do Deuteronômio.
Moisés falou ao povo dizendo: 15“O Senhor teu Deus
fará surgir para ti, da tua nação e do meio de teus irmãos,
um profeta como eu: a ele deverás escutar. 16Foi
exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus, no monte
Horeb, quando todo o povo estava reunido, dizendo:
‘Não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem
ver este grande fogo, para não acabar morrendo’. 17Então
o Senhor me disse: ‘Está bem o que disseram. 18Farei
surgir para eles, do meio de seus irmãos, um profeta
semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras e
ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. 19Eu
mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas
palavras que ele pronunciar em meu nome. 20Mas o
profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome
alguma coisa que não lhe mandei ou se falar em nome de
outros deuses, esse profeta deverá morrer’”. – Palavra do
Senhor. Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 94(95))
R/. Não fecheis o coração, ouvi, hoje, a voz de Deus!
– 1Vinde, exultemos de alegria no Senhor, *
aclamemos o Rochedo que nos salva!
– 2Ao seu encontro caminhemos com louvores, *
e com cantos de alegria o celebremos! (R/.)
– 6Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, *
e ajoelhemos ante o Deus que nos criou!
= 7Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, †
e nós somos o seu povo e seu rebanho, *
as ovelhas que conduz com sua mão. (R/.)
= 8Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: *
“Não fecheis os corações como em Meriba,
= 9como em Massa, no deserto, aquele dia, †
em que outrora vossos pais me provocaram, *
apesar de terem visto as minhas obras'. (R/.)

2ª Leitura (1Cor 7,32-35)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.

Irmãos: 32Eu gostaria que estivésseis livres de
preocupações. O homem não casado é solícito pelas
coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. 33O
casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura
agradar à sua mulher 34e, assim, está dividido. Do mesmo
modo, a mulher não casada e a jovem solteira têm zelo
pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e
espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas
do mundo e procura agradar ao seu marido. 35Digo isto
para o vosso próprio bem e não para vos armar um laço.
O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. –
Palavra do Senhor. Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

Aclamação ao Evangelho
R/. Aleluia, aleluia, aleluia!
V/. O povo que jazia nas trevas
viu brilhar uma luz grandiosa;
a luz despontou para aqueles
que jaziam nas sombras da morte. (Mc 4,16)

Evangelho (Mc 1, 21-28)
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.
21Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus,
num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a
ensinar. 22Todos ficavam admirados com o seu
ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade,
não como os mestres da Lei. 23Estava então na sinagoga
um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou:
24“Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos
destruir? Eu sei quem tu és: tu és o Santo de Deus”.
25Jesus o intimou: “Cala-te e sai dele!” 26Então o espírito
mau sacudiu o homem com violência, deu um grande
grito e saiu. 27E todos ficaram muito espantados e
perguntavam uns aos outros: “O que é isto? Um
ensinamento novo dado com autoridade: Ele manda até
nos espíritos maus, e eles obedecem!” 28E a fama de
Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região
da Galileia. – 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 ao Senhor que não se
cansa de enviar profetas e profetisas à sua Igreja, para
que nos dê a graça de estarmos sempre atentos à sua
palavra e digamos juntos:
R/. Ouvi, Senhor, a nossa oração.
1. Por toda a Igreja, para que nela Deus suscite muitos
profetas e profetisas que a guiem com a Palavra, o
discernimento e a coerência de vida, rezemos:
2. Por todos os que, na Igreja, têm o dom da profecia,
para que não lhes falte coragem para denunciar o
pecado e força para enfrentar as perseguições e
incompreensões, rezemos:
3. Por todos nós que aqui estamos, para que acolhamos
verdadeiramente o convite dos profetas do nosso
tempo que, a exemplo de Jesus, nos chamam sempre
à conversão e vivem para fazer o bem, rezemos:
4. Por todos os cristãos, para que segundo o seu estado
de vida e sem se descuidar das obrigações conjugais,
familiares e sociais, procurem agradar ao Senhor por
uma vida santa, rezemos:
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, escutai
com bondade as orações do vosso povo e concedei-nos o
que vos 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.: Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas
oferendas em vosso altar; acolhei-as com bondade, a fim

de que se tornem o sacramento da nossa salvação. Por
Cristo, nosso Senhor. Ass.: Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI – D
Jesus que passa fazendo o bem
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.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Pai
misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso Filho,
Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se
mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres,
pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos
perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra
anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como
filhos e filhas. Por essa razão, com todos os Anjos e Santos,
nós vos louvamos e bendizemos, e proclamamos o hino de
vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
Ass.: Santo, santo, santo...
Pres.: Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó
Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no
caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho,
presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu
amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as
Escrituras e parte o pão para nós.
Ass.: O vosso Filho permaneça entre nós!
Pres.: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o
vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do
vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e
o
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ass.: Mandai o vosso Espírito Santo!
Pres.: Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, 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, tomando 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.: Eis o mistério da fé! (De pé)
Ass.: Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
Pres.: Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de
cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à

vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele
venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção.
Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos
apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi
entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso
amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
entre os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue
comungamos.
Ass.: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na
fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o
nosso bispo Pedro, com todos os bispos, presbíteros e
diáconos e todo o povo que conquistastes.
Ass.: Confirmai o vosso povo na unidade!
Pres.: Dai-nos olhos para ver as necessidades e os
sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos
palavras e ações para confortar os desanimados e
oprimidos; fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu
mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles.
Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da
liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade
se abra à esperança de um mundo novo.
Ass.: Ajudai-nos a criar um mundo novo!
Pres.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs (N. e N.),
que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os
falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz da
vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a
plenitude da vida.
Ass.: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
Pres.: Concedei-nos, ainda, no fim da nossa peregrinação
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos
para sempre convosco. E em comunhão com a bemaventurada Virgem Maria, com os Apóstolos e Mártires,
(com S. N.: santo do dia ou padroeiro) e todos os santos,
vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso
Filho.
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...
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
Pres.: Senhor Jesus Cristo, dissestes... 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...
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 um novo ensinamento e com que autoridade!
Até mesmo os maus espíritos a ele obedecem.
Até mesmo os maus espíritos a ele obedecem.
Salmo 94 (95)

– 18Oxalá ouvísseis hoje sua voz: *
“Não fecheis os corações como em Meriba,
– 18em que outrora vossos pais me provocaram, *
apesar de terem visto as minhas obras”. (R/.)
– 18Quarenta anos desgostou-me aquela raça *
e eu disse: “Eis um povo transviado”.
– 18E por isso lhes jurei na minha ira: *
"Não entrarão no meu repouso prometido!" (R/.)
– 18Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, *
e ajoelhemos ante o Deus que nos criou!
– 18Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, *
e nós somos o seu povoe seu rebanho. (R/.)
– 18Na verdade, o Senhor é o grande Deus, *
o grande Rei, muito maior que os deuses todos.
– 18Tem nas mãos as profundezas dos abismos, *
e as alturas das montanhas lhe pertencem. (R/.)
(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Renovados pelo sacramento da nossa
redenção, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da
salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé. 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
Espírito Santo. Ass.: Amém.
Pres.: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!

e

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

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)

