Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 14 de Fevereiro de 2021 – Solenidade – Cor: Verde

VI Domingo do Tempo Comum
Jesus é o Messias enviado do Pai, é o servo humilde que
caminha em nosso meio. No seu cuidado com os doentes,
Jesus nos revela a face misericordiosa de Deus que vai ao
encontro das dores dos que sofrem para lhes oferecer a graça
da salvação. Abertos ao seu projeto, iniciemos a nossa
celebração, cantando...

RITOS INICIAIS
(De pé)

Processional de Entrada
Versão e M.: Ir. Maria F. Tavares de Miranda, CD Liturgia VI.

R/. Sê a rocha que me abriga,
casa forte que me salva;
para honra do teu nome
és o guia que me ampara! (Sl 31 (30), 3-4)
Salmo 30 (31)

1. Ponho em Deus minha esperança, / que eu não seja
envergonhado. / Já que és justo, me defende: / sei que
vou ser libertado. / Vem ouvir minha voz, / eu estou
angustiado.
2. Sê pra mim uma rocha firme, / sê pra mim seguro
abrigo, / sê pra mim uma fortaleza, / me orienta e eu
vou contigo. / Eu te entrego o meu espírito / desde
agora, eu te bendigo.
3. Confiando em tua face, / vão vencer os intrigantes. /
Recebidos em tua tenda, / proteção terão constante. /
Sê bendito, meu Senhor, / sê bendito em todo instante.
4. Eu dizia na afiliação: / “Deus não quer saber de mim”.
/ Vejo agora que me ouviu, / quando eu reclamei
assim. / Santos todos, amem, louvem / o Senhor, até o
fim!

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.: O Senhor Jesus que nos convida à mesa da
Palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão.
Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com
confiança a misericórdia do Pai. (Silêncio)
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.: Ir. Miria T. Kolling, CD Liturgia e Canto Pastoral 2012.

Solo: Senhor piedade, piedade de nós.
R/. Senhor, Senhor, piedade de nós.
Solo: Cristo piedade, piedade de nós.
R/. Cristo, Senhor, piedade de nós.
Solo: Senhor piedade, piedade de nós.
R/. Senhor, Senhor, piedade de nós.

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,

res, como também eu o sou de Cristo”. – Palavra do
Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

só vós o Altíssimo Jesus Cristo.
Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai.
Amém!

Oração do Dia
Pres.: OREMOS – Ó Deus, que prometestes permanecer
nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça,
viver de tal modo, que possais habitar em nós. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)

1ª Leitura (Lv 13, 1-2.44-46)
Leitura do Livro do Levítico.
1O Senhor falou a Moisés e a Aarão, dizendo: 2“Quando
alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação,
erupção ou mancha branca, com aparência do mal da
lepra, será levado ao sacerdote Aarão, ou a um dos seus
filhos sacerdotes. 44Se o homem estiver leproso é
impuro, e como tal o sacerdote o deve declarar. 45O
homem atingido por este mal andará com as vestes
rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta,
gritando: ‘Impuro! Impuro!’ 46Durante todo o tempo em
que estiver leproso será impuro; e, sendo impuro, deve
ficar isolado e morar fora do acampamento”. – Palavra
do Senhor. Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 31 (32))
R/. Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio.
– 1Feliz o homem que foi perdoado *
e cuja falta já foi encoberta!
2
= Feliz o homem a quem o Senhor †
não olha mais como sendo culpado, *
e em cuja alma não há mais falsidade! (R/.)

Aclamação ao Evangelho
R/. Aleluia, aleluia, aleluia!
V/. Um grande profeta surgiu,
surgiu e entre nós se mostrou;
é Deus que seu povo visita,
seu povo, meu Deus visitou! (Lc 7,16)

Evangelho (Mc 1, 40-45)
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, 40Um leproso chegou perto de Jesus, e
de joelhos e pediu: “Se quiseres, podes curar-me”.
41Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele,
e disse: “Eu quero: fica curado!” 42No mesmo instante a
lepra desapareceu e ele ficou curado. 43Então Jesus o
mandou logo embora, 44falando com firmeza: “Não
contes nada disso a ninguém! Vai, mostrar-te ao
sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés
ordenou, como prova para eles!” 45Ele foi e começou a
contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia
mais entrar publicamente numa cidade: ficava fora, em
lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. –
Palavra da Salvação.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
(Sentados)

Homilia
(Momento de silêncio para meditação pessoal)

(De pé)

confessei, afinal, meu pecado, *
e minha falta vos fiz conhecer.
– Disse: “Eu irei confessar meu pecado!” *
E perdoastes, Senhor, minha falta. (R/.)

Profissão de Fé

= 11Regozijai-vos, ó justos, em Deus, †
e no Senhor exultai de alegria! *
Corações retos, cantai jubilosos! (R/.)

Pres.: Apresentemos, irmãos e irmãs, por Jesus, ao Pai,
os nossos pedidos neste domingo e digamos juntos:
R/. Deus de amor, escutai a nossa prece.

–

5Eu

2ª Leitura (1Cor 10, 31-11,1)
Leitura da Primeira carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: 10,31“Quer comais, quer bebais, ou façais
qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus.
32Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos,
nem a igreja de Deus. 33Fazei como eu, que procuro
agradar a todos, em tudo, não buscando o que é
vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para
todos, a fim de que sejam salvos. 11,1Sede meus imitado-

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

Oração da Assembleia

1. Dai, Senhor, à vossa Igreja, ao Papa, aos bispos e a
todos os batizados o vigor da fé que cura e salva.
2. Encorajai, Senhor, os governantes, na promoção de
políticas públicas de qualidade, para que sejam
vencidos os sofrimentos e as desigualdades.
3. Ajudai, Senhor, as famílias das pessoas que carregam
o peso da doença, do vício ou da marginalidade a
viver o amor que é capaz de transformar, renovar e
restaurar.

4. Ajudai, Senhor, nossa comunidade a descobrir a
melhor maneira de apoiar as pessoas que sofrem toda
forma de exclusão.
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Deus Pai misericordioso, nossa alegria e refúgio,
escutai benigno as súplicas do vosso povo, e concedeinos, em abundância, 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.: Ó Deus, que este sacrifício nos purifique e renove,
e seja fonte de eterna recompensa para os que fazem a
vossa vontade. 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!
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 bem-aventurada 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.: 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/. Se queres, Senhor, podes purificar-me!
Eu quero e ordeno: sê purificado,
eu quero e ordeno: sê purificado. (Mc 2,11)
Salmo 30 (31)

– 2Senhor, eu ponho em vós minha esperança; *
cporque sois justo, defendei-me, libertai-me.
– 7Inclinai vosso ouvido para mim, *
apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me! (R/.)
– Sede uma rocha protetora para mim, *
um abrigo bem seguro que me salve!
– 4Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza; *
por vossa honra orientai-me e conduzi-me! (R/.)
– 8Vosso amor me faz saltar de alegria, *
pois olhastes para as minhas aflições.

– 6Em vossas mãos, Senhor, entrego a minha vida, *
porque vós me salvareis, ó Deus fiel! (R/.)
– 20Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, *
que reservastes para aqueles que vos temem!
– 25Fortalecei os corações, tende coragem, *
todos vós que ao Senhor vos confiais! (R/.)
(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Ó Deus, que nos fizestes provar as
alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que
nos traz a verdadeira vida. 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
Letra e Música: Ir. Miria T. Kolling, CD Cantarei ao meu Senhor

R/. Cantarei ao meu Senhor,
eu cantarei ao meu Senhor, eu cantarei!
Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei
ao meu Senhor, eu cantarei! (Sl 97)
1. Tudo em mim bendiga o seu santo nome,
E jamais minh'alma esqueça os seus favores!
Misericórdia é o Senhor,
E para sempre é seu amor! (Sl 102)
2. Louvarei o meu Senhor por toda a vida,
E só Nele ponho a minha esperança...
Vozes humanas não calarão
A voz do canto em louvação!... (Sl 145)

