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3.º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 24/1/2021

DEUS NOS REÚNE

Confesso a Deus todo-poderoso...

1. ACOLHIDA

Dir.: Deus de misericórdia, perdoe as nossas falhas e guie-nos em nossa missão.
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

2. INTRODUÇÃO

6. GLÓRIA: 207 (CD 3), 217

Anim.: Cristãos leigos e leigas, neste 3.º
Domingo do Tempo Comum, Jesus nos
convida a testemunhar o início da missão e
seu ministério, em suas primeiras palavras
e gestos, e recebemos dele o convite para
segui-lo. Celebramos a Páscoa de Jesus
Cristo, que se faz presente em todas as
pessoas e grupos, e nos leva para o Reino a
que Jesus veio anunciar. Alegre, cantemos.

Dir.: Glorifiquemos ao Deus pai, Filho com
o Espírito Santo cantando.

3. CANTO DE ABERTURA: 50, 10 (CD 20)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito
Santo estejam com todos vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
5. ATO PENITENCIAL: 161(CD 3), 197
Dir.: Peçamos ao Pai que perdoe nossas
fraquezas que nos impedem de seguir
nossa missão, rezando:

7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, que em Jesus
Cristo nos destes a plenitude da Palavra
e a presença do vosso reino, fazei que
sintamos a urgência de converter-nos
para vós e de aderir, de todo coração,
ao vosso Evangelho, para anunciá-lo aos
nossos irmãos e irmãs. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Jn 3,1-5.10
9. SALMO RESPONSORIAL: Sl 24 (25)
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,
vossa bondade me oriente e me conduza!
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,
e fazei-me conhecer a vossa estrada!
Vossa verdade me oriente e me conduza,
porque sois o Deus da minha salvação.

Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura
e a vossa compaixão que são eternas!
De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia
e sois bondade sem limites, ó Senhor!

Senhor, iluminai os jovens que olham o
futuro com confiança, para que não desperdicem o tempo com coisas vãs e levianas,
mas o vivam intensamente, construindo
um mundo mais justo. Rezemos.

O Senhor é piedade e retidão,
e reconduz ao bom caminho os pecadores.
Ele dirige os humildes na justiça,
e aos pobres ele ensina o seu caminho.

Senhor, abençoai a todos os fiéis cristão,
leigos e leigas, para que possam perceber
o seu real valor na vida da Igreja. Rezemos.
Dir.: Acolhei, Deus de bondade, os nossos
pedidos. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 7, 29-31
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 259/262

DEUS FAZ COMUNHÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
O Reino do Céu está perto! Converteivos, irmãos, é preciso! Crede todos no
Evangelho!

16. PARTILHA DOS DONS: 391 (CD 20),
393 (CD 20)

12. EVANGELHO: Mc 1,14-20

Dir.: Apresentamos com simplicidade nossa colaboração para atender as necessidades da comunidade em sinal de nossa
solidariedade. Cantemos.

O Senhor esteja convosco!
Ele está no meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor!

RITO DA COMUNHÃO

13. PARTILHA DA PALAVRA

17. PAI-NOSSO

14. PROFISSÃO DE FÉ

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho,
ousamos dizer: Pai nosso...

15. PRECES DA COMUNIDADE

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

Dir.: Confiemos a Deus, que nos protege
como filhos, os nossos pedidos:

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

Escutai-nos, Senhor da história!
Senhor, olhai pela sua santa Igreja, para que
ela pregue com coragem a palavra de Cristo e colabore com todos os homens para
o advento de tempos melhores. Rezemos.

(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

Senhor, olhai pelas pessoas que têm pressa, para que tenham a coragem de “dedicar
um pouco de seu tempo” ao silêncio e à
palavra de Deus. Rezemos.
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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.)

ORIENTAÇÕES
w Nas assembleias litúrgicas pequenas, criar possibilidade, nos Ritos
iniciais, de cada pessoa ser reconhecida pelo nome e ser acolhida
individualmente.

19. COMUNHÃO: 498, 501 (CD 14)
20. RITO DE LOUVOR: 838, 844
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)

w As leituras deste domingo nos
convidam à mudança de vida, à
conversão. Nas celebrações dominicais da Palavra, seria oportuno
que se realizasse o ato penitencial
após a homilia, mais ligado aos
textos bíblicos e à realidade concreta da comunidade.

21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Senhor, poderoso e bom,
com alegria ganhamos a graça de nova
vida, vida de amor e união. Fazei-nos,
agradecidos, anunciar pelo mundo os
dons que recebemos. Por Cristo, Nosso
Senhor. Amém.

w Preparar-se para a escuta atenta
da Palavra do Senhor cantando um
refrão: 238/222.
w O Evangelho nos sugere o símbolo
da rede de pesca. Onde for possível
e oportuno, esse símbolo poderá
estar presente e inspirar a homilia,
as preces... Quais “as redes” que
precisamos abandonar para seguir
Jesus, hoje? Como ser, hoje, pescadores de gente para o Reino de
Deus?

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Deus fonte de graça, que nos chamou
à comunhão, nos fortaleça nas provações
e nos firme na fé. Amém.
Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso,
o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Dir.: O tempo já se completou. O Reino
de Deus está próximo. Vamos em paz e
propaguemos a todos esta Boa-Notícia e
o Senhor vos acompanhe!
TODOS: Graças a Deus!
24. CANTO DE ENVIO: 684, 688
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O Senhor Esteja Convosco
Pe. Gregório Lutz, cssp
Na liturgia manifesta-se a Igreja, a Igreja
como povo de Deus, como família do Pai do céu,
como corpo de Cristo. Não podemos definir a
Igreja sem nos referir a Deus, a Jesus Cristo e
ao Espírito Santo. Ela é uma realidade humana
e divina.
Em geral, a vida e a atividade da Igreja aparecem como algo humano, às vezes, humano
demais. É sobretudo na liturgia, na assembleia
dos fiéis reunidos, que ela se manifesta em suas
duas dimensões. Aí se vê que a comunidade
eclesial tem alguém que a preside, mesmo
que seja mais de uma pessoa, um casal ou
até um grupinho de três. Eles representam a
cabeça deste corpo, que é Jesus Cristo, além
de garantir a realização orgânica da assembleia.
Também quando eles falam, esta organicidade da Igreja, do corpo de Cristo, aparece.
O sacerdote que preside a missa diz como
representante de Cristo: “O Senhor esteja convosco”. Ele lembra assim o que Jesus falou
antes da sua ascensão: “Estarei convosco todos
os dias, até o fim dos tempos” (Ml 28,20).
Do mesmo modo, como Jesus, antes
de subir ao céu, estendeu suas mãos sobre
os discípulos, abençoou-os e os enviou ao
mundo, assim quem preside a missa ou outra
celebração diz no fim da mesma: “Abençoe-vos Deus todo-poderoso...” e, para lembrar
mais uma vez que o Senhor está conosco não
apenas quando estamos reunidos na Igreja,
mas também quando lutamos na vida dispersos
pelo mundo afora: “Ide em paz e o Senhor vos
acompanhe!”
Não é preciso mencionar que não há problema nenhum em dizer “O Senhor esteja com
vocês”, em lugar de “convosco”. Problemático
parece se disséssemos “O Senhor esteja conosco”. Pois assim Jesus, nosso irmão maior, não
apareceria mais como cabeça do seu corpo. E,
além e antes disso, não apareceria mais que
a Igreja como comunidade precisa para a sua
vivência orgânica, como qualquer sociedade
ou até clube, de alguém que coordene suas
atividades.

Nesse sentido, seria só coerente que
também um leigo que preside uma celebração dissesse: “O Senhor esteja convosco” e
“Abençoe-vos...”. Com isso não se negaria a
conformidade especial dos ordenados com
Cristo-Cabeça de sua Igreja. Por outro lado,
não seria uma solução boa dizer como, às
vezes, os padres e mesmo bispos o fazem:
“O Senhor esteja conosco”, porque assim não
ficaria claro e evidente que a Igreja é um corpo
com muitos membros e uma cabeça.
Aliás, aquilo que a Igreja aprendeu de
Jesus e costumou fazer durante dois mil anos,
penetrou tão profundamente nos costumes
humanos, que isso nos permite observar
uma verdadeira e profunda enculturação, pois
não somente dizemos “Bom dia” quando nos
encontramos e nos cumprimentamos, mas,
dirigindo-nos à outra pessoa, também dizemos
“Como vai?” e, na despedida, “Passe bem!”
e “Vai com Deus!”. E quando o filho pede a
bênção ao pai, este dirá: “Deus te abençoe!”.
Ninguém diria: “Como vamos? Passemos bem!
Deus nos abençoe!”.
Portanto, manifestando na liturgia que
a Igreja tem uma cabeça, estamos realmente
caminhando nas pegadas de Jesus que se
encarnou e se inculturou e nos deixou a mesma
missão que ele tinha recebido do Pai, de mostrar
ao mundo que tudo que existe tem sua origem
e seu fim em Deus e que ele nos acompanha
e protege através de seu Filho e no Espírito
Santo nesta peregrinação terrestre. Isso não
impede que quem preside a assembleia litúrgica
o faça, a exemplo de Jesus, como servidor de
todos, entregando-se e doando-se para que
seus irmãos e irmãs tenham a vida, e vida em
abundância.
(artigo publicado na Revista de Liturgia,
novembro/dezembro de 1998,
n. 150, p.27)
Fonte: Liturgia em mutirão - CNBB
www.cnbb.org.br
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