Ano B / Tempo Comum / Branco
ANO VOCACIONAL DIOCESANO
3º DOMINGO DO TEMPO COMUM
Domingo da Palavra de Deus

Ano 42 - Nº 2455 - 24/01/2021
S. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai,
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que sois a verdade que ilumina os
povos, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que sois a vida que renova o mundo,
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza
à vida eterna.
T. Amém.

RITOS INICIAIS
A. Irmãos e irmãs. Hoje é
considerado o “Domingo da
Palavra de Deus”, instituído
pelo Papa Francisco como
ocasião para celebração,
reflexão e divulgação da
Palavra que nos traz a boa
nova do Reino. Com alegria,
celebremos, cantando:

1. CANTO DE ABERTURA
Eu sou o Caminho, / a Verdade e a Vida! (bis)
1. Guardo no meu coração tua Palavra, / para
não te ofender.
2. Tua fala permanece para sempre, / é eterna
como o céu.
3. Minha boca sempre canta tua Palavra, / pois
são justos teus preceitos.
2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.
T. Amém.
S. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o
Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor
de Cristo.
3. ATO PENITENCIAL
S. 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 (pausa).

4. HINO DE LOUVOR
1. Glória a Deus nos altos céus! / Paz na terra
a seus amados! / A vós louvam, Rei celeste,
/ os que foram libertados.
Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus.
Amém!
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos,
bendizemos, / damos glória ao vosso nome,
/ vossos dons agradecemos.
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito do
Pai, / Vós, de Deus Cordeiro Santo, / nossas
culpas perdoai!
4. Vós, que estais junto do Pai, / como nosso
intercessor, / acolhei nossos pedidos, /
atendei nosso clamor!
5. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o
Senhor, / com o Espírito Divino, / de Deus
Pai no esplendor!
5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Deus eterno e todopoderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso
amor, para que possamos, em nome do vosso
Filho, frutificar em boas obras. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. “Completou-se o tempo e
o Reino está próximo”. Somos
convidados a um caminho de
conversão e ao discipulado de
Jesus. A Palavra de Deus nos
guia e nos ensina por onde
devemos seguir. Ouçamos.

6. PRIMEIRA LEITURA (Jn 3,1-5.10)
Leitura da Profecia de Jonas.
A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, pela
segunda vez: "Levanta-te e põe-te a caminho
da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe
a mensagem que eu te vou confiar". Jonas
pôs-se a caminho de Nínive, conforme a
ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade
muito grande; eram necessários três dias
para ser atravessada. Jonas entrou na cidade,
percorrendo o caminho de um dia; pregava ao
povo, dizendo: "Ainda quarenta dias, e Nínive
será destruída". Os ninivitas acreditaram em
Deus; aceitaram fazer jejum e vestiram sacos,
desde o superior ao inferior. Vendo Deus as
suas obras de conversão e que os ninivitas se
afastavam do mau caminho, compadeceu-se e
suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes
e não o fez. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
7. SALMO RESPONSORIAL [Sl 24 (25)]
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos; vossa
verdade 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!
• 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.
8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 7,29-31)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos
Coríntios.
Eu digo, irmãos: o tempo está abreviado.
Então que, doravante, os que têm mulher
vivam como se não tivessem mulher; e os que
choram, como se não chorassem; e os que estão
alegres, como se não estivessem alegres; e os
que fazem compras, como se não possuíssem
coisa alguma; e os que usam do mundo, como
se não estivessem gozando. Pois a figura deste
mundo passa. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia!
O Reino dos Céus está perto! Convertei-vos,
irmãos, é preciso! / Crede todos no Evangelho!
10. EVANGELHO (Mc 1,14-20)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Depois que João Batista foi preso, Jesus
foi para a Galileia, pregando o Evangelho de
Deus e dizendo: "O tempo já se completou e
o Reino de Deus está próximo. Convertei-vos
e crede no Evangelho!" E, passando à beira do
mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu
irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram
pescadores. Jesus lhes disse: "Segui-me e eu
farei de vós pescadores de homens". E eles,
deixando imediatamente as redes, seguiram
a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu
também Tiago e João, filhos de Zebedeu.
Estavam na barca, consertando as redes e logo
os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu
na barca, com os empregados, e partiram,
seguindo Jesus.
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador
do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu
único Filho, nosso Senhor, que foi concebido
pelo poder do Espírito Santo; nasceu da
Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à
mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus; está sentado à direita de Deus
Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os
vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na
santa Igreja católica; na comunhão dos santos;
na remissão dos pecados; na ressurreição da
carne; na vida eterna. Amém.
12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Apresentemos ao Senhor nossas preces e
orações, confiando em sua presença junto a
nós:
L. Senhor, que desejais a salvação de todo o
gênero humano, tornai nossos ouvidos atentos
à vossa Palavra e ajudai-nos a converter o nosso
coração. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, que desejais um discipulado
autêntico, enviai-nos o vosso Espírito, para que,
movidos pela vossa vontade, possamos deixar
as nossas redes e vos seguir. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, olhai com misericórdia para cada
um de nós, vinde em socorro dos mais pobres
e necessitados. Que nunca falte o pão na mesa
de quem mais precisa. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
(Preces da comunidade)

S. Acolhei, Senhor, as preces do vosso povo
e ajudai-nos a responder com generosidade a
vosso chamado. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Como discípulos de Jesus e
testemunhas do Reino de Deus,
somos convidados a ofertar, no
pão e no vinho, as nossas vidas
em ação de graças e comunhão
de amor. Cantemos

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
1. Cada vez que eu venho / para te falar, / na
verdade eu venho / para te escutar. / :Fala-me
da vida,/ preciso te escutar! / Fala da verdade,
/ que vai me libertar!: (bis)
2. Cada vez que eu venho / para oferecer, / na
verdade eu venho / para receber. / :Dá-me o
Pão da Vida, / que vai me alimentar! / Dá-me
a água viva, / que vai me saciar!: (bis)
Ou:
Trabalhar o pão, celebrar o pão, / oferecer e
consagrar e comungar o pão! (2x)
1. Fruto do suor e do trabalho, / sacrifício que
Jesus pediu. / Pão da liberdade e da justiça,
/ pão da vida, pão do céu, / te ofertamos
porque tudo é teu.
2. Fruto da esperança e da partilha, / Santa
Missa que nos faz irmãos. / Pão da liberdade
e da justiça, / pão da vida, pão do céu, / pão
bendito de libertação.
14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício, para a glória do seu nome, para
nosso bem e de toda a santa Igreja.
S. Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas
que vos apresentamos, para que sejam
santificadas e nos tragam a salvação. Por Cristo
Nosso Senhor.
T. Amém.
15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI – B
“Deus conduz sua Igreja pelo caminho da salvação”
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em
todo lugar, Senhor, Pai santo, criador do mundo
e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da

vossa sabedoria, agindo sempre no meio de
nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo
deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz
e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre
a vossa Igreja, peregrina neste mundo e, por
Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos
caminhos da História até a felicidade perfeita
em vosso reino. Por essa razão, também nós,
com os anjos e santos, proclamamos a vossa
glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
S. 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.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
S. 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.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
S. 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.
S. 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 REMISSÃO
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA
DE MIM.
S. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde,
Senhor Jesus!
S. 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.
S. 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.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

S. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados
a participar da vossa mesa. Em comunhão com
o nosso papa Francisco e o nosso bispo Pedro,
com todos os bispos, presbíteros, diáconos
e com todo o vosso povo, possamos irradiar
confiança e alegria e caminhar com fé e
esperança pelas estradas da vida.
T. Tornai viva nossa fé, nossa esperança!
S. 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.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
S. Concedei-nos ainda, no fim da nossa
peregrinação terrestre, chegarmos todos à
morada eterna, onde viveremos para sempre
convosco e, em comunhão com a bemaventurada Virgem Maria, com os Apóstolos
e mártires, e todos os santos, vos louvaremos
e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
S. 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.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO
A. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso
rosto não se cubra de vergonha.
17. CANTO DE COMUNHÃO
1. A ti, meu Deus, elevo meu coração, / elevo
as minhas mãos, meu olhar, minha voz. / A ti,
meu Deus, eu quero oferecer / meus passos
e meu viver, / meus caminhos, meu sofrer.
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. / E a
tua bondade infinita me perdoar. / Vou ser o
teu seguidor e te dar o meu coração. / Eu quero
sentir o calor de tuas mãos.
2. A ti, meu Deus, / que és bom e que tens amor,
/ ao pobre e ao sofredor vou servir e esperar. /
Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, / cantando
a nova canção de esperança e de paz.
3. A ti, meu Deus, Trindade de eterno amor, / Pai,
Filho e Consolador, te rendemos o louvor. /
Em ti, meu Deus, queremos nos espelhar, / e
ao mundo testemunhar tua vida, teu amor. /
4. A ti, meu Deus, que torna-se vinho e pão, /
sustenta-nos na união, todos juntos como irmãos.
/ Por ti, meu Deus, queremos nos comprometer,
/ diante do teu altar, a este mundo transformar.
LITURGIA SEMANAL
2 feira: At 22,3-16; Sl 116(117); Mc 16,15-18.
3a feira: 2Tm 1,1-8; Sl 96(96); Lc 10,1-9.
4a feira: Hb 10,11-18; Sl 109(110); Mc 4,1-20.
5a feira: Hb 10,19-25; Sl 23(24); Mc 4,21-25.
6a feira: Hb 10,32-39; Sl 36(37); Mc 4,26-34.
Sábado: Hb 11,1-2.8-19; Cânt.: Lc 1,69-75;Mc 4,35-41.
4º DTC: Dt 18,15-20; Sl 94(95); 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28.
a

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Concedei-nos, Deus todopoderoso, que, tendo recebido a graça de uma
nova vida, sempre nos gloriemos dos vossos
dons. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
19. AVISOS
20. ORAÇÃO PELO ANO VOCACIONAL
A. Jesus chamou cada um de nós
individualmente para sermos anunciadores do
Reino, proclamadores da Palavra, profetas entre
os povos. A nós cabe acolher esse chamado no
coração e dar uma resposta de amor. Por isso,
acompanhemos a oração pelas vocações.
T. Jesus, / Mestre Divino, / que chamastes
os apóstolos a vos seguirem, / continuai a
passar pelos nossos caminhos, / pelas nossas
famílias, / pelas nossas escolas, / e continuai a
repetir o convite / a muitos dos nossos jovens.
/ Dai coragem às pessoas convidadas. / Dai
força para que vos sejam fiéis / na missão de
apóstolos leigos, / sacerdotes, / diáconos, /
religiosos e religiosas, / para o bem do Povo
de Deus / e de toda a humanidade. Amém!
[Oração de São Paulo VI]
21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Orações sobre o povo (Missal, p.531, n.1)
S. Ó Deus, sede compassivo para com vosso
povo, e não falte vossa ajuda, nesta vida, aos
que lutam pela vida eterna. P.C.N.S.
T. Amém.
22. CANTO FINAL
1. Senhor da messe e pastor do rebanho, / que o teu
chamado possamos ouvir. / Que o teu Espírito
Santo nos faça / bons operários, fiéis em te servir.
Derrama, pois, sobre nós tua graça, / faze-nos
sábios ouvindo tua voz / e dá-nos ver como a
messe é tão grande! / Grande e madura, precisa
assim de nós!
2. Que o teu rebanho, Senhor, não pereça, /
mas tenha sempre um atento pastor, / que,
encorajado nos prados do mundo, / conduza
todos ao infinito amor.
3. Vem ajudar-nos, ó Virgem Maria, / que
foste serva fiel até o fim. / És Mãe da Igreja,
rebanho tão grande! / Que a teu exemplo,
possamos dizer sim!
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