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Nº 2722 – ANO B – VERDE
5.º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 7/2/2021

DEUS NOS REÚNE

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo!
5. ATO PENITENCIAL: 164(CD23), 181

1. ACOLHIDA
Anim.: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
Sejam bem-vindos à nossa comunidade para
celebrar a Palavra de Deus.
Colocamos no altar do Senhor nossas intenções:
aniversário, doentes (em casa ou nos hospitais),
ação de graças...
2. INTRODUÇÃO
Anim.: A liturgia do 5º Domingo do Tempo
Comum nos convida a celebrar partindo dos
sofrimentos do povo. Olhemos para a realidade
que nos cerca, a pandemia, os doentes, o
desemprego, racismo, homofobia, a falta de
liberdade, a falta de comida... tudo isso tira a
felicidade do povo.
Evangelizar é tarefa do cristão; por isso, seguindo os ensinamentos de Jesus, nossa missão
é ajudar os doentes a se levantar e se libertar
dos males para servir, na liberdade, à causa
do Reino.
Entoemos o canto de abertura.

Dir.: Para bem participar desta liturgia, precisamos abrir nossos corações a Deus Pai
pedindo perdão de nossas faltas. (silêncio)
Reconheçamos ser pecadores e invoquemos
com confiança a misericórdia do Pai.
Cantemos.
Dir.: Deus todo-poderoso, tende compaixão de
nós, perdoai os nossos pecados e nos conduzi
à vida eterna. Amém.
6. GLÓRIA: 219, 220
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, em vosso amor de
Pai, vos aproximais dos sofrimentos humanos
e, por intermédio do Evangelho de Jesus,
anunciais a vitória sobre os males. Dai-nos
participar desse anúncio por nossa palavra
e por nossa vida. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

3. CANTO DE ABERTURA: 12(CD20), 50
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: O Deus da esperança, que nos cumula de
toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do
Espírito Santo, esteja com todos vocês.

DEUS NOS FALA
A nós descei, divina luz! A nós descei, divina
luz! Em nossas almas acendei o amor, o amor
de Jesus! (2x)
8. PRIMEIRA LEITURA: Jó 7,1-4.6-7

9. SALMO RESPONSORIAL: Sl 146 (147)

Senhor, consolai os que sofrem de tantos
males do corpo e do espírito, nestes tempos de
pandemia, para que unam os seus sofrimentos
aos de Cristo na cruz, e tenham confiança no
Cristo Ressuscitado. Nós vos pedimos.

Louvai a Deus, porque ele é bom e conforta
os corações.
Louvai o Senhor Deus, porque ele é bom,
cantai ao nosso Deus, porque é suave:
ele é digno de louvor, ele o merece!
O Senhor reconstruiu Jerusalém,
e os dispersos de Israel juntou de novo.

Senhor, iluminai os nossos governantes, para
que empreguem suas energias na construção
de um mundo novo, mais justo e mais humano.
Nós vos pedimos.

Ele conforta os corações despedaçados,
ele enfaixa suas feridas e as cura;
fixa o número de todas as estrelas
e chama a cada uma por seu nome.

Senhor, abençoai e fortalecei a fé dos profissionais da saúde (médicos, enfermeiros,
agentes de saúde...), para que sejam como
Jesus, compassivos e cheios de misericórdia,
e passem entre os que sofrem fazendo o bem.
Nós vos pedimos.

É Grande e onipotente o nosso Deus,
seu saber não tem medida nem limites.
O Senhor Deus é o amparo dos humildes,
mas dobra até o chão os que são ímpios.

Dir.: Acolhei, Pai de bondade, os nossos pedidos
e concedei à vossa Igreja essa missão entre
os pobres e os que sofrem. Por Cristo, Nosso
Senhor. Amém.

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 9,16-19.22-23
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, aleluia!
O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou
em seu corpo as nossas fraquezas.

DEUS FAZ COMUNHÃO

12. EVANGELHO: Mc 1,29-39

16. PARTILHA DOS DONS: 395(CD5),
407(CD14)

O Senhor esteja convosco!
Ele está no meio de nós!
Anúncio da Boa Notícia de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor!

Dir.: Apresentemos com simplicidade nossa
colaboração para atender às necessidades da
comunidade, em sinal de nossa solidariedade
fraterna. Cantemos.

13. PARTILHA DA PALAVRA

RITO DA COMUNHÃO

14. PROFISSÃO DE FÉ

17. PAI-NOSSO

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados
pela sabedoria de sua Palavra, rezemos juntos.
Pai nosso...

Dir.: Elevemos a Deus Pai as nossas preces
pedindo conforto e bênção nestes tempos de
pandemia.

18. SAUDAÇÃO DA PAZ:
(Omite-se o abraço da paz, conforme orientações dadas pelo Arcebispo Dom Dario Campos
para a prevenção da covid-19).

Acolhei nossa prece, Senhor! Sobre nós
derramai vosso amor!
Senhor, lembrai da vossa Igreja, Papa Francisco,
Dom Dario, Presbíteros, diáconos, religiosos
e religiosos, leigos e leigas que anunciam o
Evangelho da vida, sinal do amor e da misericórdia de Jesus, vencedor do mal e da morte.
Nós vos pedimos.

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde a
Reserva Eucarística está cuidadosamente depositada no sacrário. Abre a porta do sacrário,
faz uma genuflexão como sinal de adoração.
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Com reverência pega a âmbula que contém a
Sagrada Reserva Eucarística, leva-a até o altar,
de onde parte para a distribuição da Sagrada
Comunhão aos fiéis. Terminada a distribuição,
leva a Sagrada Reserva até o sacrário.)

25. LEITURAS DA SEMANA
2.ª-feira: Gn 1, 1-19; Sl 103 (104),
1-2a. 5-6. 10 e 12. 24.35c
(R/. 31b); Mc 6, 53-56
3.ª-feira: Gn 1, 20 – 2, 4a;Sl 8, 4-5.
6-7. 8-9 (R/. 2a);Mc 7, 1-13
4.ª-feira: Gn 2, 4b-9.15-17; Sl 103
(104), 1-2a. 27-28. 29bc30 (R/. 1a); Mc 7, 14-23
5.ª-feira: Gn 2, 18-25;Sl 127 (128),
1-2. 3. 4-5 (R/. cf. 1a);
Mc 7, 24-30
6.ª-feira: Gn 3, 1-8; Sl 31 (32), 1-2.5.
6.7 (R/. 1a); Mc 7, 31-37
Sábado: Gn 3, 9-24; Sl 89 (90), 2.
3-4. 5-6. 12-13 (R/. 1);
Mc 8, 1-10

19. COMUNHÃO: 500, 526(CD2)
20. RITO DE LOUVOR: 57,831(CD18)
Dir.: Louvemos a Deus, porque ele é bom e
conforta os corações. Cantemos.
(O dirigente motiva a comunidade a expressar
os seus louvores e, depois, canta-se um salmo
ou canto bíblico.)
21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus da vida, vós nos
reunistes nesta celebração, deste-nos vossa
palavra e vossa força que nos cura e reanima.
Assim renovados, possamos vos servir nos
nossos irmãos e irmãs. Por Cristo, Nosso
Senhor. Amém.

ORIENTAÇÕES

DEUS NOS ENVIA

w Pode-se fazer uma recordação da
vida após a saudação presidencial,
recordando as alegrias e tristezas,
esperanças e angústias da comunidade.

22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

w Antes da Liturgia da Palavra, podese cantar um refrão meditativo para
dispor os ouvidos e o coração da
assembleia à escuta e acolhida da
Palavra de Deus que será proclamada.

Dir.: Deus todo-poderoso nos abençoe na sua
bondade e infunda em nós a sabedoria da
salvação. Amém.
Dir.: Sempre nos alimente com os ensinamentos da fé e nos faça perseverar nas boas
obras. Amém.

w Na partilha dos dons, lembrar as pessoas, grupos e pastorais que buscam
acolher as pessoas que estão marginalizadas e doentes.

Dir.: Oriente para ele os nossos passos e nos
mostre o caminho da caridade e da paz. Amém.

w Um dos elementos importantes da
Celebração Dominical da Palavra de
Deus é o “rito de louvor e ação de
graças” (Louvação), com o qual se
bendiz a Deus pela sua imensa glória.
A comunidade reconhece a ação salvadora de Deus, realizada por Jesus
Cristo e canta louvores. Quem preside,
convida a assembleia ao louvor e à
ação de graças.

Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e
o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Dir.: Glorifiquemos ao Senhor com nossa vida.
Vamos em paz, e o Senhor nos acompanhe!
TODOS: Graças a Deus!
24. CANTO DE ENVIO: 650(CD26), 668
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Elementos e Ritos
da Liturgia da Palavra

As leituras tiradas da Sagrada Escritura, com os cânticos que se intercalam,
constituem a parte principal da liturgia
da palavra; a homilia, a profissão de fé e
a oração universal ou oração dos fiéis a
desenvolvem e concluem.

As leituras bíblicas
Não é permitido que, na celebração da
missa as leituras bíblicas, juntamente com
os cânticos tirados da Sagrada Escritura,
sejam suprimidas, nem abreviadas, nem,
coisa ainda mais grave, substituídas por
leituras não-bíblicas. É por meio da própria
Palavra de Deus, transmitida por escrito,
que “Deus continua falando a seu povo”,
e mediante o uso constante da Sagrada
Escritura o povo de Deus se faz mais dócil
ao Espírito Santo por meio da luz da fé e

assim pode dar ao mundo, com sua vida
e seus costumes, o testemunho de Cristo.
A leitura do Evangelho constitui o ponto
alto da liturgia da Palavra, para o qual a
assembleia se prepara com as outras
leituras, na ordem indicada, isto é, a partir
do Antigo Testamento até chegar ao Novo.
O que mais contribui para uma adequada
comunicação da Palavra de Deus à assembleia por meio das leituras é a própria
maneira de proclamar dos leitores, que
devem fazê-lo em voz alta e clara, tendo
conhecimento do que leem. As leituras,
tiradas de edições aprovadas, segundo a
índole dos diferentes idiomas, podem ser
cantadas, mas de tal forma que o canto não
obscureça as palavras, mas as esclareça.
Se forem feitas em latim, observe-se o
indicado no Ordo Cantus Missae.
(Extraído da Introdução Geral do
Elenco das Leituras Bíblicas)
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