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Nº 2723 – ANO B – VERDE
6.º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 14/2/2021

DEUS NOS REÚNE

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo!
5. ATO PENITENCIAL: 171(CD3), 163(CD3)

1. ACOLHIDA
Anim.: Que alegria nos reunirmos em comunidade para celebrarmos em torno da Palavra
de Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas.
Apresentemos a Deus nosso Pai as intenções
de nossa comunidade: aniversários, ação de
graças, doentes em suas casas e nos hospitais,
os que estão em isolamento pela covid-19,
profissionais da saúde ...
2. INTRODUÇÃO
Anim.: A liturgia do 6º Domingo do Tempo
Comum nos convoca a olhar para todos os
marginalizados, nos dias de hoje, em especial,
os doentes pela covid-19 que são isolados do
convívio dos seus.
Na celebração de nossas comunidades devem
estar presentes todos os marginalizados e banidos da sociedade. Só assim nossas celebrações
serão verdadeira comunhão com a Palavra e
com o Corpo de Cristo.
Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo com todas
as pessoas e grupos que profeticamente agem
como Ele, cuidando dos excluídos. Entoemos
o canto de abertura.
3. CANTO DE ABERTURA: 16(CD3), 26(CD20)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de
Cristo, esteja com todos vocês.

Dir.: De coração contrito e humilde, façamos
um exame de consciência, pedindo a misericórdia de Deus pelas vezes que não acolhemos
nossos irmãos e irmãs que estão à margem da
sociedade. (silêncio)
Cantemos.
Dir.: Deus de bondade, olhai com misericórdia
para cada um de nós, perdoai nossos pecados
e fazei-nos viver de novo em vossa graça. Por
Cristo, Nosso Senhor. Amém.
6. GLÓRIA: 199(CD12), 205(CD3)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Senhor, Pai de todos os
seres humanos, curai-nos dos preconceitos
e discriminações que marginalizam nossos
semelhantes. Ajudai-nos a ver em todo ser
humano a imagem de Cristo ferido sobre a
cruz e a anunciar a todos as maravilhas de
vossa misericórdia. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
Tua Palavra é lâmpada para os meus pés,
Senhor! Lâmpada para os meus pés e luz,
luz para o meu caminho! (2x)
8. PRIMEIRA LEITURA: Lv 13,1-2.44-46

9. SALMO RESPONSORIAL: Sl 31(32)

Senhor, consolai os que são afastados do convívio de seus irmãos por causa da doença, da
velhice ou da condição social. Que encontrem
na palavra de Jesus e na caridade dos cristãos,
a esperança de uma vida melhor e força para
não desesperar. Nós vos pedimos.

Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio.
Feliz o homem que foi perdoado
e cuja falta já foi encoberta!
Feliz o homem a quem o Senhor
não olha mais como sendo culpado,
e em cuja alma não há falsidade!

Senhor, iluminai os governantes. Que enfrentem
com coragem e resolvam com responsabilidade
e humanidade os problemas dos marginalizados, pobres e fracos. Nós vos pedimos.

Eu confessei, afinal, meu pecado,
e minha falta vos fiz conhecer.
Disse: “Eu irei confessar meu pecado!”
E perdoastes, Senhor, minha falta.

Dir.: Acolhei, Pai de bondade, as preces do
seu povo reunido em comunidade. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

Regozijai-vos, ó justos, em Deus,
e no Senhor exultai de alegria!
Corações retos, cantai jubilosos!

DEUS FAZ COMUNHÃO

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 10,31–11,1
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

16. PARTILHA DOS DONS: 409(CD25),
392(CD4)

Aleluia, aleluia, aleluia!
Um grande profeta surgiu, surgiu e entre nós
se mostrou; é Deus que seu povo visita, seu
povo, meu Deus visitou.

Dir.: Expressando nosso agradecimento a Deus,
apresentemos com simplicidade a nossa colaboração para atender às necessidades da
comunidade, em sinal de nossa solidariedade
fraterna. Cantemos.

12. EVANGELHO: Mc 1,40-45
O Senhor esteja convosco!
Ele está no meio de nós!
Anúncio da Boa Notícia de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor!

RITO DA COMUNHÃO
17. PAI-NOSSO

13. PARTILHA DA PALAVRA

Dir.: O Senhor nos comunicou o seu Espírito.
Com confiança e liberdade de filhos, rezemos:
Pai nosso...

14. PROFISSÃO DE FÉ

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

15. PRECES DA COMUNIDADE

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

Dir.: Inspirados na Palavra de Deus, elevemos
a Deus Pai as nossas preces, como família
reunida.

(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.
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.)

Venha o vosso Reino, o vosso Reino Senhor!
Senhor, conduzi vossa Igreja nos caminhos de
Jesus, o Papa Francisco, Bispos, presbíteros,
diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas,
e que, transformados pelo Evangelho, acolham
os fracos e os pecadores com a mesma misericórdia de Cristo. Nós vos pedimos.
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19. COMUNHÃO: 500, 499(CD11)
25. LEITURAS DA SEMANA

20. RITO DE LOUVOR: 1026, 1040

2.ª-feira: Gn 4, 1-15.25; Sl 49
(50), 1.8.16bc-17.20-21
(R/.14a); Mc 8, 11-13
3.ª-feira: Gn 6, 5-8; 7, 1-5.10; Sl 28
(29), 1a .2. 3ac-4. 3be 9b10 (R/. 11b); Mc 8, 14-21
4.ª-feira: Jl 2,12-18; Sl 50 (51),34.5-6a.12-13.14.17 (R/. cf.
3a); 2Cor 5,20 – 6, 2; Mt
6,1-6.16-18 (A esmola, a
oração e o jejum)
5.ª-feira: Dt 30,15-20; Sl 1,1-2.3.4.
6 (R/. cf. Sl 39 (40), 5a); Lc
9,22-25
6.ª-feira: Is 58,1-9a; Sl
50(51),3-4.5-6a.18-19(R/.
19b); Mt 9,14-15
Sábado: Is 58,9b-14; Sl 85(86),12.3-4.5-6 (R/. 11a); Lc
5,27-32

Dir.: Proclamemos a bondade de Deus e exaltemos a sua misericórdia, manifestada nas
palavras de salvação que escutamos.
(O dirigente motiva a comunidade a expressar
os seus louvores e, depois, canta-se um salmo
ou canto bíblico.)
21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Senhor, pela vossa palavra,
pudemos provar a alegria de permanecer
unidos a vós. Concedei-nos a graça de desejar, noite e dia, vossa Palavra de vida e de
verdade. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

DEUS NOS ENVIA

22. NOTÍCIAS E AVISOS

ORIENTAÇÕES

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

w Oração dos fiéis – a equipe de liturgia prepara
uma prece trazendo presente as necessidades
de sua comunidade.
w É importante que a homilia não perca sua
dimensão orante, dialogal, profética e mistagógica. Evitar torná-la discurso racional
ou apenas temático abafando a proposta
pedagógica do Evangelho de Marcos que nos
conduz, a cada domingo, como discípulos(as)
ao seguimento de Jesus.
w Valorizar os momentos de silêncio e contemplação para entrar em maior intimidade com
o Senhor: antes do canto de entrada, após
o canto do salmo e das leituras, depois da
homilia e da comunhão.
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.: Que Deus todo-poderoso nos livre sempre
de toda adversidade e derrame sobre nós as
suas bênçãos. Amém.
Torne os nossos corações atentos à sua Palavra, para que transbordemos de alegria divina.
Amém.
Assim, abraçando o bem e a justiça, possamos
seguir pelo caminho dos mandamentos divinos
e tornarmo-nos coerdeiros dos santos. Amém.
Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém.
Dir.: “Sejam meus imitadores, como eu também
o sou de Cristo.” Vamos em paz e que o Senhor
nos acompanhe na missão.
TODOS: Graças a Deus!
24. CANTO DE ENVIO: 639(CD24), 650(CD26)
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Momento do Louvor

Um dos elementos fundamentais da
celebração comunitária é o “rito de louvor”,
com a qual se bendiz a Deus pela sua
imensa glória. A comunidade reconhece
a ação salvadora de Deus, realizada por
Jesus Cristo e canta seus louvores. “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor
Jesus Cristo, que nos abençoou com toda
a sorte de bênçãos”. “Ele nos arrancou do
poder das trevas e nos transportou para o
Reino do seu Filho amado, no qual temos
a redenção — a remissão dos pecados”.
A comunidade sempre tem muitos
motivos para agradecer ao Senhor, seja
pela vida nova que brota da Ressurreição
de Jesus, como pelos sinais de vida percebidos durante a semana na vida familiar,
comunitária e social.
O momento da ação de graças ou
de louvor pode realizar-se através de sal-

mos, hinos, cânticos, orações litânicas
ou ainda benditos e outras expressões
orantes inspiradas na piedade popular.
Isso pode ser após a oração dos fiéis, a
distribuição da comunhão ou, ainda, no
final da celebração.
O momento de louvor não deve ter,
de modo algum, a forma de celebração
eucarística. Não faz parte da celebração
comunitária da Palavra a apresentação das
ofertas de pão e de vinho, a proclamação
da oração eucarística própria da missa,
o canto do Cordeiro de Deus e a bênção
própria dos ministros ordenados. Também
nas celebrações da Palavra não se deve
substituir o louvor e a ação de graças pela
adoração ao Santíssimo Sacramento.
Ação de graças no Doc. 52 da
CNBB - “Orientações para a
celebração da Palavra de Deus”
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