Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 07 de Fevereiro de 2021 – Solenidade – Cor: Verde

V Domingo do Tempo Comum
Jesus, o enviado do Pai, não gosta de perder tempo, quando
se trata de evangelizar: “Vamos a outros lugares, às aldeias
da redondeza! Devo pregar também ali, pois foi para isso que
eu vim”. O que impulsionava Jesus era a urgência do anúncio
da Boa Nova e o desejo de levar a salvação a todas as
pessoas. Jesus era um homem de ação, mas não se descuidava
da oração. Com alegria iniciemos a nossa celebração.

RITOS INICIAIS
(De pé)

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

R/. Vão entrando e de joelhos
ao Senhor nós adoremos,
pois é ele o nosso Criador,
nosso Deus, e somos dele. (Sl 95 (94), 6.7)
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.: Fr. Joel Postma, CD Partes Fixas da Missa- CNBB (I).

Solo: Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos,
tende piedade de nós.
R/. Senhor, tende piedade de nós.
Solo: Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende
piedade de nós.
R/. Cristo, tende piedade de nós.
Solo: Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende
piedade de nós.
R/. Senhor, tende piedade de nós.
Pres.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Ass.: Amém.

Hino de Louvor
M.: Fr. José Luiz Prim, CD Partes Fixas da Missa- CNBB (IV).

Glória a Deus nas alturas,
e paz na terra aos homens por ele amados!
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!
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.
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.
Amém!

Oração do Dia
Pres.: OREMOS – Velai, ó Deus, sobre a vossa família,
com incansável amor; e, como confiamos na vossa graça,

guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)

1ª Leitura (Jó 7,1-4,6-7)
Leitura do Livro de Jó.
Jó disse: 1“Não é acaso uma luta a vida do homem sobre
a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário?
2Como um escravo suspira pela sombra, como um
assalariado aguarda sua paga, 3assim tive por ganho
meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento.
4Se me deito, penso: quando poderei levantar-me? 5E, ao
amanhecer espero novamente a tarde e me encho de
sofrimentos até o anoitecer. 6Meus dias correm mais
rápido do que a lançadeira do tear e se consomem sem
esperança. 7Lembra-te de que minha vida é apenas um
sopro e meus olhos não voltarão a ver felicidade!” –
Palavra do Senhor. Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 146 (147))
R/. Louvai a Deus, porque ele é bom
e conforta os corações.
= 1Louvai o Senhor, porque ele é bom, †
cantai ao nosso Deus, porque é suave: *
ele é digno de louvor, ele o merece!
– 2O senhor reconstruiu Jerusalém, *
e os dispersos de Israel juntou de novo. (R/.)
– 3ele conforta os corações despedaçados, *
ele enfaixa suas feridas e as cura;
– 4fixa o número de todas as estrelas *
e chama cada uma por seu nome. (R/.)
– 5É grande e onipotente o nosso Deus, *
seu saber não tem medida nem limites.
– 6O Senhor Deus é o amparo dos humildes *
mas dobra até o chão os que são ímpios. (R/.)

2ª Leitura (1Cor 9, 16-19.22-23)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: 16Pregar o evangelho não é para mim motivo de
glória. É antes uma necessidade para mim, uma
imposição. Ai de mim se eu não pregar o evangelho! 17Se
eu exercesse minha função de pregador por iniciativa
própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa
não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado.
18Em que consiste então meu salário? Em pregar o
evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos
que o evangelho me dá. 19Assim, livre em relação a
todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o
maior número possível. 22Com os fracos, eu me fiz fraco,
para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para

certamente salvar alguns. 23Por causa do evangelho eu
faço tudo, para ter parte nele. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

Aclamação ao Evangelho
R/. Aleluia, aleluia, aleluia!
V/. O Cristo tomou sobre si nossas dores,
carregou em seu corpo as nossas fraquezas. (Mt 8,17)

Evangelho (Mc 1, 29-30)
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.
Naquele tempo, 29Jesus saiu da sinagoga e foi, com
Tiago e João, a casa de Simão e André. 30A sogra de
Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a
Jesus. 31E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a
a levantar-se. Então, a febre desapareceu; e ela começou
a servi-los. 32À tarde, depois do pôr-do-sol, levaram a
Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. 33A
cidade inteira se reuniu em frente da casa. 34Jesus curou
muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos
demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois
sabiam quem ele era. 35De madrugada, quando ainda
estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar
deserto. 36Simão e seus companheiros foram à procura de
Jesus. 37Quando o encontraram, disseram: “Todos estão
te procurando”. 38Jesus respondeu: “Vamos a outros
lugares, às aldeias da redondeza! Devo pregar também
ali, pois foi para isso que eu vim”. 39E andava por toda
Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os
demônios. – 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.: Elevemos ao Senhor a nossa voz suplicante,
rezando pelas necessidades da Igreja e digamos juntos:
R/. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos Senhor.
1. Senhor, que a vossa Igreja seja sinal do amor e da
misericórdia de Jesus para com todos os necessitados,
rezemos:
2. Senhor, abençoai os sacerdotes, diáconos, religiosos e
religiosas para que, não se cansem de vos servir nos
irmãos e irmãs que sofrem, rezemos:

3. Senhor, fortalecei a fé dos doentes, familiares e cuidadores, para que, nos momentos difíceis, encontrem a
força na vossa Palavra e na Eucaristia, rezemos:
4. Senhor, conduzi vosso povo para que, a exemplo de
Paulo, se dedique à obra evangelizadora e faça dela a
razão do seu viver, rezemos:
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Deus todo-poderoso e cheio e de misericórdia,
que, em vosso Filos percorrestes os caminhos deste
mundo, libertando a todos do mal, ouvi nossos pedidos e
socorrei-nos, sem demora. 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.: Senhor nosso Deus, que criaste o pão e o vinho
para alimento da nossa fraqueza, concedei que se tornem
para nós sacramento da vida eterna. Por Cristo, nosso
Senhor. Ass.: Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV
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, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é
nossa salvação dar-vos glória: só vós sois o Deus vivo e
verdadeiro que existis antes de todo o tempo e
permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível.
Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida,
fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas
criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz.
Ass.: Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz!

Pres.: Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos
servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa
glória. Com eles, também nós e, por nossa voz, tudo o
que criastes celebramos o vosso nome, cantando (dizendo) a uma só voz:
Ass.: Santo, Santo, Santo...
Pres.: Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai santo, a
sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas:
criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes
confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu
criador, dominassem toda criatura. E, quando pela
desobediência perderam a vossa amizade, não os
abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes
com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem
encontrar.
Ass.: Socorrei, com bondade, os que vos buscam!
Pres.: E, ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança
aos homens e às mulheres e os instruístes pelos profetas
na esperança da salvação. E de tal modo, Pai santo,
amastes o mundo que, chegada a plenitude dos tempos,
nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso
Salvador.
Ass.: Por amor nos enviastes vosso Filho!
Pres.: Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e
nascido da virgem Maria, viveu em tudo a condição
humana, menos o pecado, anunciou aos pobres a
salvação, aos oprimidos, a liberdade, aos tristes, a
alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregouse à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e
renovou vida.
Ass.: Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte!
Pres.: E, a fim de não mais vivermos para nós, mas para
ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó
Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos
fiéis para santificar todas as coisas, levando à plenitude a
sua obra.
Ass.: Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito!
Pres.: Por isso, nós vos pedimos que o mesmo Espírito
Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem
o Corpo e o Sangue Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso, para celebrarmos este grande mistério que ele nos
deixou em sinal da eterna aliança.
Ass.: Santificai nossa oferenda pelo Espírito.
Pres.: Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó
Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam
no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, 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, ele tomou em suas mãos o
cálice com vinho, 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 A REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Pres.: Eis o mistério da fé!
Ass.: Todas as vezes que comemos deste pão / e
bebemos deste cálice, / anunciamos, Senhor, a vossa
morte, / enquanto esperamos a vossa vinda!
Pres.: Celebrando, agora, ó Pai, a memória da nossa
redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida
entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e
ascensão à vossa direita e, esperando a sua vinda
gloriosa, nós vos oferecemos o seu Corpo e Sangue,
sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro.
Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: Olhai, com bondade, o sacrifício que destes à
vossa Igreja e concedei aos que vamos participar do
mesmo pão e do mesmo cálice que, reunidos pelo
Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um
sacrifício vivo para o louvor da vossa glória.
Ass.: Fazei de nós um sacrifício de louvor!
Pres.: E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais
vos oferecemos este sacrifício: o vosso servo o Papa
Francisco, o nosso Bispo Pedro, os bispos do mundo
inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que,
em torno deste altar, vos oferecem este sacrifício, o povo
que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de
coração sincero.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Pres.: Lembrai-vos também dos que morreram na paz do
vosso Cristo e de todos os mortos, dos quais só vós
conhecestes a fé.
Ass.: A todos saciai com vossa glória!
Pres.: E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó
Pai de bondade, que, com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
seu esposo São José, com os Apóstolos e todos os
Santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso
reino, onde, com todas as criaturas, libertas da corrupção
do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo,
Senhor nosso.
Ass.: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
Pres.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
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.: Rezemos, com amor e confiança, a oração que o
Senhor Jesus 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/. Vamos também a outros lugares
a fim de pregar nas aldeias vizinhas;
pois foi para isto que eu vim a este mundo.
pois foi para isto que eu vim a este mundo.
Salmo 65 (66)

– 1Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, *
2cantai salmos ao seu nome glorioso,
– dai a Deus a mais sublime louvação! *
3Dizei a Deus: “Como são grandes vossas obras! (R/.)
– 4Toda a terra vos adore com respeito *
e proclame o louvor de vosso nome!”
– 5Vinde ver todas as obras do Senhor: *
seus prodígios estupendos entre os homens! (R/.)
– 7Ele domina para sempre com poder, *
e seus olhos estão fixos sobre os povos:
– 8Nações, glorificai ao nosso Deus, *
anunciai em alta voz o seu louvor! (R/.)
– 16Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar: *
vou contar-vos todo bem que ele me fez!
– 17Quando a ele o meu grito se elevou, *
já havia gratidão em minha boca! (R/.)
(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Ó Deus, vós quisestes que
participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice; fazeinos viver de tal modo unidos em Cristo, que tenhamos a
alegria de produzir muitos frutos para a salvação do
mundo. 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!

Canto Final

e

