Celebração Eucarística
Domingo - O Dia do Senhor
Ano B - cor verde - 03 e 04 de Fevereiro de 2018

5º DOMINGO DO TEMPO COMUM
“Jesus é o libertador de todos os males que afligem a humanidade”.
RITOS INICIAIS
Deus nos reúne
01. AMBIENTAÇÃO (Taizé)
BENDITO SEJA DEUS, ELE ESCUTA MINHA VOZ. O SENHOR É MINHA FORÇA, CONFIA MEU CORAÇÃO.
Animador - Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos reúne para a adoração e o louvor. Sejam todos bem-vindos a
esta celebração do mistério da nossa fé. Eis a Boa Notícia da liturgia para nós hoje: Em Jesus, vencedor do mal
com a força libertadora e redentora de sua Palavra, Deus quer que tenhamos uma vida nova. Hoje, tal como
ontem, quem se deixa tocar pela Palavra do Senhor torna-se semelhante ao Cristo, servindo uns aos outros.
Somente iluminados e sustentados pela graça do Ressuscitado, pelo Seu Sacrifício Redentor da Cruz e pelos
Sacramentos é que nossa vida e a do mundo terão sentidos. Em comunhão com todos os que celebram o Dia do
Senhor, cantemos.
02. CANTO INICIAL (CD Liturgia VI)
VÃO ENTRANDO E DE JOELHOS AO SENHOR NÓS ADOREMOS, POIS É ELE O NOSSO CRIADOR, NOSSO DEUS, E
SOMOS DELE.
1. Venham todos, com alegria, aclamar nosso Senhor, caminhando ao seu encontro, proclamando seu louvor.
Ele é o Rei dos reis e dos deuses o maior.
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.
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.
03. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre - Façamos o sinal que nos reúne como irmãos. Em nome do Pai...
Padre - O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo,
esteja convosco. Bendito seja Deus...
04. DEUS NOS PERDOA
Padre - Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso coração ao
arrependimento e supliquemos o perdão dos nossos pecados (silêncio). Confiantes, peçamos.
- Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós.
Senhor tende piedade de nós.
- Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós.
Cristo tende piedade de nós.
- Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós.
Senhor tende piedade de nós.
Padre - Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
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05. HINO DO GLÓRIA
Padre - Glorifiquemos ao Pai, que em Jesus Cristo manifestou seu amor misericordioso por todos nós seus filhos
e filhas, rezando juntos o Hino do Glória.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todopoderoso: 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.
06. ORAÇÃO (Missal Romano, pg. 349)
Padre - Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com incansável amor; e, como só confiamos na vossa graça,
guardai-nos sob a vossa proteção. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Deus nos fala
(Ir. Míria T. Kolling)

É UMA LUZ TUA PALAVRA, É UMA LUZ PRA MIM, SENHOR! BRILHE ESTA LUZ, TUA PALAVRA, BRILHE ESTA LUZ
EM MIM, SENHOR! (BIS)
07. LEITURA DO LIVRO DE JÓ (7, 1-4.6-7)
08. SALMO RESPONSORIAL (146) (CD Cantando os Salmos)
LOUVAI A DEUS, PORQUE ELE É BOM E CONFORTA OS CORAÇÕES. (BIS)
- Louvai ao 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.
- 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.
- 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.
09. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO PAULO AOS CORÍNTIOS (9, 16-19.22-23)
10. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD Liturgia VI)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!
O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas.
11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS (1, 29-39)
12. HOMILIA

NOSSA RESPOSTA
13. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - No Deus que nos liberta de todos os males professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai...
14. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Cheios de confiança no Senhor Jesus, que nos comunica a sua Palavra e age com seu poder em nossas
vidas, elevemos por meio d’Ele as nossas súplicas ao Pai do céu: SENHOR, FILHO DO DEUS VIVO, VINDE EM
NOSSO AUXÍLIO!
- Senhor, guiai nosso santo padre, o Papa Francisco, para que sua pregação e suas atitudes comuniquem a força
transformadora do Evangelho na Igreja e em nosso mundo. Nós vos pedimos.
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- Senhor, despertai nos corações de nossos governantes o sentimento da compaixão para que possam ver e
sentir o sofrimento dos pobres sem um atendimento digno de saúde e trabalhem para o bem de todos. Nós vos
pedimos.
- Senhor, abençoai os profissionais da saúde e os membros da Pastoral da Saúde, para que em suas visitas aos
enfermos levem sempre o conforto, a palavra amiga e o anúncio da fé no Cristo Senhor. Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei as pessoas que, em nossas famílias e comunidades, sofrem de depressão, e por nossos
irmãos e irmãs que experimentam o abandono nos asilos e orfanatos, para que seus corações se abram à Vossa
graça e experimentem a consolação de Deus em suas vidas. Nós vos pedimos.
- Senhor, lembrando hoje dos mártires de nossa diocese, acolhei em Vosso Reino todos aqueles que tiveram
suas vidas ceifadas por defender os pobres e injustiçados. Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei que nós dizimistas sejamos abençoados em nossa missão e perseverantes diante aos
sofrimentos e dificuldades encontradas no testemunho de nossa fé. Nós vos pedimos.
Padre - Rezemos juntos, apresentando diante do Altar do Senhor o nosso dízimo:
Recebei Senhor, nosso dízimo! Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição,
porque não precisais dela. Esta importância representa Senhor, nosso reconhecimento, amor e participação na
vida da comunidade. Pois o que temos, recebemos de Vós. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
Por Cristo ao Pai
15. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Animador - Com o pão e o vinho, coloquemos no altar do Senhor o nosso desejo de alcançarmos salvação, por
meio da Palavra que acolhemos e pelo Sacramento que vamos receber. Apresentemos também o serviço das
pessoas que acompanham e visitam os doentes e todos os que trabalham pelo resgate e promoção da
dignidade humana.
16. CANTO DAS OFERENDAS (Frei Luiz Turra)
1. Que maravilha Senhor, estar aqui! Sentir-se Igreja reunida a celebrar. Apresentando os frutos do caminho, no
pão e vinho, ofertas desse altar.
BENDITO SEJAIS POR TODOS OS DONS! BENDITO SEJAIS PELO VINHO E PELO PÃO! BENDITO, BENDITO, BENDITO
SEJA DEUS PARA SEMPRE.
2. Que grande bênção servir nesta missão, missão de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se Igreja, formar
comunidade, ser solidário, tornar-se um povo irmão.
3. Que graça imensa viver a mesma fé; ter esperança de um mundo bem melhor; na caridade sentir-se
familiares, lutando juntos em nome do Senhor.
(Frei José Moacyr Cadenassi - Pe. Ney B. Pereira)

1. Bendito és Tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor; restauras o fraco que a Ti se confia e junto
aos irmãos, em paz, o envias.
Ó DEUS DO UNIVERSO, ÉS PAI E SENHOR, POR TUA BONDADE RECEBE O LOUVOR!
2. Bendito és Tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor: colher a fartura e ter a beleza de ser a
partilha dos frutos na mesa!
Padre - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Todos - Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu nome, para nosso bem e de toda
Santa igreja.
17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missa Romano, pg.349)
Padre - Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para alimento da nossa fraqueza, concedei que se
tornem para nós sacramento da vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-A (Missal Romano, pg.842).
Padre - O Senhor esteja convosco.
Todos - Ele está no meio de nós.
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Padre - Corações ao alto.
Todos - O nosso coração está em Deus.
Padre - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos - É nosso dever e nossa salvação.
Padre - Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e cantar-vos um hino de glória
e louvor, Senhor, Pai de infinita bondade. Pela palavra do Evangelho do vosso Filho reunistes uma só Igreja de
todos os povos, línguas e nações. Vivificada pela força do vosso Espírito não deixais, por meio dela, de
congregar na unidade todos os seres humanos. Assim, manifestando a aliança do vosso amor, a Igreja transmite
constantemente a alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal da vossa fidelidade que prometestes
para sempre em Jesus Cristo, Senhor nosso. Por esta razão, com todas as virtudes do céu, nós vos celebramos
na terra, cantando com toda a Igreja a uma só voz: SANTO, SANTO, SANTO ...
Padre - 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.
Todos - O vosso Filho permaneça entre nós!
Padre - 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.
Todos - Mandai o vosso Espírito Santo!
Padre - 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.
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.
Padre – EIS O MISTÉRIO DA FÉ!
Todos - Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
ou: Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte,
enquanto esperamos a vossa vinda!
Padre - 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.
Todos - Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Padre - Renovai, Senhor, à luz do Evangelho, a vossa Igreja. Fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis leigos
e os pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso papa Francisco e o nosso bispo Joaquim Wladimir e os
bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo, neste mundo dilacerado por discórdias, brilhe como sinal
profético de unidade e de paz.
Todos - Confirmai na caridade o vosso povo!
Padre - Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, 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.
Todos - Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
Padre - 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 São José, seu
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esposo, com os Apóstolos e Mártires e todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso
Filho.
Padre - 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.
Todos - Amém!

RITO DA COMUNHÃO
19. PAI NOSSO
20. CORDEIRO
21. CANTOS DE COMUNHÃO
(D. Carlos Alberto Navarro - Waldeci Farias)

PROCURO ABRIGO NOS CORAÇÕES, DE PORTA EM PORTA DESEJO ENTRAR. SE ALGUÉM ME ACOLHE COM
GRATIDÃO, FAREMOS JUNTOS A REFEIÇÃO. (BIS)
1. Eu nasci pra caminhar assim, dia e noite vou até o fim. O meu rosto o forte sol queimou, meu cabelo o
orvalho já molhou. Eu cumpro a ordem do meu coração.
2. Vou batendo até alguém abrir, não descanso, o amor me faz seguir. É feliz quem ouve a minha voz, e abre a
porta, entro bem veloz: eu cumpro a ordem do meu coração.
3. Junto à mesa vou sentar depois e faremos refeição nós dois. Sentirá seu coração arder, e esta chama tenho
que acender: eu cumpro a ordem do meu coração.
(Pe. Fábio de Melo)

1. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor vem abrir as janelas do meu coração. E
então falarei imitando tua voz. Creio em Ti Senhor, nas pegadas deixadas por Ti vou andar. Vou falar do teu
coração com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina e
cantar.
CANTAR O CANTO ENSINADO POR DEUS COM POESIA ENSINAR NOSSA FÉ PLANTAR O CHÃO CULTIVAR O AMOR
COMO POETAS QUE QUEREM SONHAR PRA REALIZAR O QUE O MESTRE ENSINOU. VIEMOS CEAR, RESTAURAR
O CORAÇÃO, FONTE DE VIDA NO ALTAR A BROTAR, A NOS ALIMENTAR.
2. Celebrar meu viver pra no mundo ser mais. Faz de mim Senhor aprendiz da verdade, justiça e da paz.
Comungar teu viver neste vinho e neste pão. Quero ser Senhor, novo homem nascido do teu coração.
PÓS-COMUNHÃO (L e M - Pe. Joãozinho)
TOCA, SENHOR, TOCA, SENHOR, COM TEU AMOR, COM TEU AMOR.
1. Tira todo medo, angústia e aflição. Toca nesta alma e cura o coração.
2. Cura da doença que faz o irmão sofrer. Toca neste corpo, Jesus com teu poder.
3. Toca nossos lábios e o nosso interior. Vamos te louvar, Jesus, com muito amor.
22. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, pg. 349)
Presidente - Ó Deus, vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice; fazei-nos viver de tal
modo unidos em Cristo, que tenhamos a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

RITOS FINAIS
Deus nos envia
23. COMUNICADOS
- Missas: (04/02) - 7h - Matriz; 9h - São Francisco - Cupido; 11h - São Camilo - Vila Rica; 17h - Santa Luzia - Vila
Nova; 19h - Matriz. (07/02) - 19h30 - São João Paulo II - Planalto; (08/02) - 19h30 – Imaculado Coração de
Maria.
- Atividades: (04/02) - 8h - Aud. Bento XVI - encontro com catequizandos que vão receber os sacramentos na
Páscoa; (06/02) - 19h30 - Aud. Bento XVI - Treinamento da Campanha da Fraternidade 2018.
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- ATENÇÃO! Próximo final de semana, na Igreja Matriz: (10/02 - sábado) - Missa no retiro de carnaval da RCC
às....h e (11/02 - Domingo) - missa apenas às 7h; (13/02) - missa no encerramento dos retiros às 19h; Quartafeira de Cinzas (14/02), dia de Jejum e Abstinência de Carne, missas na Igreja Matriz às 6h e às 19h.
24. BÊNÇÃO DA GARGANTA (Para o dia 03/02/2018)
O padre dá a bênção contra os males da garganta, em seguida a bênção final. Após a bênção final, os cerimoniários organizam uma fila no corredor central da
Igreja, para a imposição das velas. Os fieis entram pelo corredor central, e saem pelos corredores laterais. Preparar cantos orantes, para o momento da
imposição das velas.

Padre: A nossa proteção está no Nome do Senhor.
Todos: Que fez o céu e a terra.
Padre: Bendito seja o nome do Senhor.
Todos: Agora e para sempre.
Oração de São Brás – Ó glorioso São Brás, que restituístes, com uma breve oração, a perfeita saúde de um
menino que, por uma espinha de peixe atravessada na garganta, estava prestes a expirar! Obtende para nós
todos a graça de experimentarmos a eficácia do vosso patrocínio em todos os males da garganta. Conservai a
nossa garganta sã e perfeita para que possamos falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores de
Deus. Amém.
Padre: Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, livre-te Deus do mal da garganta e de qualquer outra
doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
25. BÊNÇÃO FINAL (Missal, pg. 525 - nº 11.)
26. CANTO FINAL
(Adenor Leonardo Terra – Hino Oficial do Ano Nacional do Laicato)

VÓS SOIS O SAL DA TERRA, VÓS SOIS A LUZ DO MUNDO, LEVAI AOS POVOS TODOS O AMOR, MEU DOM
FECUNDO! TEU REINO, Ó JESUS CRISTO, QUEREMOS PROPAGAR, SEGUINDO O TEU EXEMPLO, O MUNDO
TRANSFORMAR!
1. Sendo membros do teu Corpo, que é a Igreja, cristãos leigos e leigas construímos nova história!
2. Instruídos por tua santa Palavra, chamados e enviados para cumprir a missão!
3. “Chamados, antes de tudo, à santidade, interpelados a viver a santidade no mundo!”
4. “Sal da terra, luz do mundo, fermento na massa”, não deixamos de ser “ramos na Videira”!

Leituras da Semana
2ª feira: 1Rs 8,1-7.9-13; Sl 131; Mc 6,53-56
3ª feira: 1Rs 8,22-23.27-30; Sl 83; Mc 7,1-13
4ª feira: 1Rs 10,1-10; Sl 36; Mc 7,14-23
5ª feira: 1Rs 11,4-13; Sl 105; Mc 7,24-30
6ª feira: 1Rs 11,29-32; 12,19; Sl 80; Mc 7,31-37
Sábado: 1Rs 12,26-32; 13,33-34; Sl 105; Mc 8,1-10
Domingo: Lv 13,1-2.44-46; Sl 31; 1Cor 10,31-11.1; Mc 1,40-45
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