
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108. 

Preparar o espaço celebrativo conforme o tempo litúrgico e 
também a recordação da vida. Para iniciar, cantar suavemente 
o refrão.
 

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o (a) animador(a) acende as velas do altar)

(Frei Fabreti)
Desde a manhã preparo uma oferenda, (2x) e 
fico, Senhor, à espera do teu sinal. (2x)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada)

Procissão de entrada como de costume

2. Canto Inicial (CD Liturgia VI)
Ó Senhor, salva teus filhos e reúne os espalhados, 
para que te celebremos, nós, em Ti, glorificados!
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 - Glória ao Pai que nos acolhe e a seu Filho 
Salvador. Igualmente demos glória ao Espírito de 
amor. Hoje e sempre eternamente, cantaremos 
seu louvor.

3.Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos! 
É com carinho que os acolhemos para celebrar 
nossa vida e nossa fé no Cristo Ressuscitado, 
neste Domingo do Tempo Comum. Nesta liturgia, 
vemos que o Mestre Jesus em Sua vida pública 
ensina com autoridade. E o Seu ensinamento está 
sempre acompanhado de uma ação que liberta 
as pessoas dos males que ameaçam a vida, e nos 
convida a amar e servir. Reunidos pelo Deus que 
é amor e bondade infinita, façamos o sinal de 
nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - Que a graça e a paz de nosso Senhor 
Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) -   Na alegria de estarmos reunidos 
em comunidade, vamos recordar os fatos 
que marcaram a semana em nossa paróquia, 
em nosso Estado, em nosso País e no mundo 
(Recordação da vida). Lembremos também dos 
“mártires sociais” de nossa Diocese, os quais 
fazemos memória todo ano no dia 5 de fevereiro, 
data escolhida para homenagear aqueles que 
deram suas vidas na luta pelo bem comum.

4. Deus nos perdoa
Presidente - Reconhecendo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai, em um instante de silêncio, 
pensemos nos pecados que destróem vidas em 
nossa família, em nossa comunidade e em nossa 
sociedade (silêncio). Supliquemos o perdão de 
Deus, confessando os nossos pecados. Confesso 
a Deus... 
Presidente -  Deus Todo-Poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.
- Senhor, tende piedade de nós! Senhor...
- Cristo, tende piedade de nós! Cristo...
- Senhor, tende piedade de nós! Senhor...
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9. Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios (7, 32-35)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia IX - TC - Ano B)
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
1 - Um grande profeta surgiu, surgiu e entre nós 
se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, 
meu Deus visitou!

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Marcos (1, 21-28)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - O ensinamento de Jesus é novo e 
liberta as pessoas dos males que ameaçam a vida. 
Na certeza de que “Jesus é o nosso Salvador”, 
professemos nossa fé. Creio em Deus Pai...
 
14. Preces da Comunidade
Presidente - Pai de bondade, ouvi e atendei os 
pedidos que humildemente vos apresentamos. 
Por isso, Te pedimos.
- Senhor, iluminai Vossa Igreja, para que proclame 
a Palavra de Cristo com alegria e entusiasmo a 
todos os povos, renovando-lhes a fé, a esperança 
e o compromisso com a edificação de uma 
sociedade justa e solidária. Nós vos pedimos.
-  Senhor,  concedei  sabedoria  ao Papa 
Francisco para que continue desempenhando 
corajosamente a sua missão de Pastor e profeta 
dos novos tempos, para que a Igreja seja sinal 
vivo da presença de Cristo no mundo. Nós vos 
pedimos.
- Senhor, fortalecei-nos para que possamos 
construir uma nova sociedade, na vivência da 
partilha e da solidariedade, revelando a Vossa 
presença Divina no meio em que vivemos. Nós 
vos pedimos.
- Senhor, acolhei em Vosso Reino todos aqueles 
que tiveram suas vidas ceifadas por defender 
os pobres e injustiçados, lembrando hoje dos 
mártires de nossa diocese. Nós vos pedimos. 
- Senhor, atendei nossos pedidos: pela saúde dos 
enfermos, pelos aniversariantes, pelos dizimistas, 
pelos falecidos e famílias enlutadas e por todos 
os motivos que viemos rezar neste dia, os quais 
estão no silêncio dos nossos corações. Nós vos 
pedimos.
Presidente - Deus, nosso refúgio e força, atendei 
às súplicas de Vossa Igreja para alcançarmos com 
segurança o que pedimos com fé. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons (ainda em pé)
Animador(a) - O verdadeiro profeta não se 
auto elege, mas é Deus que o chama, não 

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Pai que, por Seu 
Filho Jesus Cristo, nos liberta de todos os males 
e se faz presente em nossa história. 

(Maria da Conceição - Wendel da Silva Oliveira) 
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos 
homens por Ele amados. (bis) Senhor Deus, 
Rei dos Céus, Deus Pai todo poderoso: nós vos 
louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, 
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, 
na glória de Deus Pai. Amém. (5x)

6. Oração
Presidente - Ó Deus, Vós nos destes em Jesus 
um ensinamento novo, com o poder de libertar. 
Concedei-nos experimentar a Sua força libertadora 
e proclamá-la aos que sofrem, amando-os com 
verdadeira caridade. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

Sem nenhum comentário a equipe de canto entoa o refrão 
abaixo, em seguida o (a) leitor (a) proclama a leitura.

(Ir. Míria T. Kolling)
Guarda a Palavra, guarda-a no coração: que ela 
entre em tua alma, e penetre os sentimentos! 
Busca, noite e dia, a luz, o amor de Deus: se 
guardares a Palavra, ela te guardará!

7. Leitura do Livro do Deuteronômio (18, 
15-20)

8. Salmo Responsorial (94) (CD Cantando os Salmos)
Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus! 
(bis)
- Vinde, exultemos de alegria no Senhor, 
aclamemos o Rochedo que nos salva! Ao seu 
encontro caminhemos com louvores, e com 
cantos de alegria o celebremos!
- Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e 
ajoelhemos ante o Deus que nos criou! Porque 
Ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos o 
seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz 
com sua mão.
- Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: “Não fecheis os 
corações como em Meriba, como em Massa, no 
deserto, aquele dia, em que outrora vossos pais 
me provocaram, apesar de terem visto as minhas 
obras”.

Deus nos fala

Nossa resposta
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para transmitir a sua própria mensagem, mas 
para anunciar aquilo que o Senhor mandar. 
Coloquemo-nos todos diante do altar do Senhor 
e sejamos fiéis à vocação a qual o Senhor nos 
chama, no compromisso de sermos portadores 
do amor redentor e libertador de Jesus em 
nossas comunidades na construção de um 
mundo melhor. De mãos estendidas para o altar 
cantemos.
(José Acácio Santana)
1- Muitas são as vidas, feitas vocação. Hoje 
oferecidas em consagração. Muitas são as vidas 
feitas vocação.
Toma Senhor, nossa vida em ação para mudá-la 
em fruto e missão. Toma Senhor, nossa vida em 
ação para mudá-la em missão.

16. Canto das Oferendas  
(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! 
3 - Bendito és Tu, ó Deus Criador, fecundas a terra 
com vida e amor! A quem aguardava um canto de 
festa, a mesa promete eterna seresta!

17. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Deus 
que nos ensina a amar e servir de forma concreta. 
Cantemos. 
(Pe. José Cândido da Silva) 
1 - Este hino de louvor que envolve o meu ser é 
de gratidão. A bondade do Senhor é tão grande 
sem confim, veio até a mim. 
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus Criador. 
(bis) 
2 - Ao Deus Pai que nos criou a ternura filial, Deus 
é nosso Pai. Jesus Cristo, nosso irmão deu a vida 
pelos seus, nós somos de Deus. 
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus 
Salvador. (bis) 
3 - Deus é fonte de amor, santifica o nosso ser, 
Espírito de amor. Nós, igreja militante, o amor de 
Deus cantamos, para sempre amém. 
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus Amor. 
(bis)

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar, conforme o Doc. 108, 
CNBB – Roteiro 2. Este não é momento de adoração!  

18. Pai Nosso
Presidente - Confirmemos agora nossos louvores 
e pedidos pela oração do Senhor, rezando como 
Jesus nos ensinou.  Pai Nosso...

19. Momento da Paz
Animador(a) – Paz é fruto da nossa escuta 
atenta à Palavra de Deus, e à prática de servir ao 
Senhor em cada irmão(ã), sem preconceito, sem 
discriminação. Em silêncio, rezemos pela paz.  

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(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.

21. Oração
Presidente - Ó Deus de ternura e misericórdia, por 
Vosso Filho Jesus vencedor do mal e da morte, 
dai-nos acolher e testemunhar Vossa Palavra em 
nossa vida e adorar-Vos de todo coração. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves  Avisos

23. Refletindo a Liturgia do Tempo 
Comum (Ler para a assembleia)
Este tempo existe não para celebrar algum 
aspecto particular do mistério de Cristo mas para 
celebrá-lo em sua globalidade, especialmente 
em cada Domingo (cf. NALC 43: Normas gerais 
sobre o Ano litúrgico e o Calendário); durante 
este tempo se aprofunda e se assimila o mistério 
de Cristo que se insere na vida do povo de Deus 
para torná-la plenamente pascal. O elemento 
principal e mais forte do Tempo Comum é o 
Domingo, que surgiu antes mesmo da celebração 
anual da Páscoa. Era o único elemento celebrativo 
no correr do ano: a grande celebração semanal 
do Mistério Pascal de Cristo. É, pois, um tempo 
marcadamente caracterizado pelo Domingo, quer 
pela teologia, quer pela espiritualidade. Os meses 
temáticos do Ano Litúrgico não fazem parte do 
calendário e nunca suas celebrações sobrepõem 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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homens o projeto de Deus, ele não pode utilizar 
a missão em benefício próprio; não deve ceder 
à tentação de se vender aos poderes do mundo, 
a fim de concretizar a sua sede de poder e de 
protagonismo, não deve utilizar o seu ministério 
para se exibir, para ser admirado, para conseguir 
sucesso, para promover a sua imagem e obter os 
aplausos das multidões. A missão profética tem 
de estar sempre a serviço de Deus, dos planos 
de Deus, da verdade de Deus, e não a serviço 
de esquemas pessoais, interesseiros e egoístas. 
No Evangelho, vemos que os ouvintes de Jesus 
estavam habituados a receber ensinamentos 
e percebem que o ensinamento de Jesus é 
novo, porque liberta as pessoas dos males que 
ameaçam a vida. A diferença que fazem entre o 
ensino de Jesus e o dos escribas e fariseus é que 
Jesus ensina como homem que tem autoridade. 
Eles sentem que a sua Palavra não é dita de 
cor, mas pronunciada do coração para atingir o 
coração. Os dois primeiros sinais da Boa-Nova que 
o povo percebe em Jesus, são estes: o seu jeito 
diferente de ensinar as coisas de Deus e o seu 
poder sobre os espíritos impuros. A autoridade 
de Jesus provém de seu comprometimento com 
a salvação de todos. Ela não está somente nas 
palavras ditas de um modo novo, mas, sobretudo, 
na ação concreta de libertar aquele homem 
aprisionado pelo espírito impuro. “Cala-te! Sai 
dele!” É assim que Jesus coloca um ponto final 
nas obras da maldade, presentes na comunidade 
humana, para fazer surgir o tempo novo da 
redenção. Jesus é aquele que veio destruir o mal 
que aliena e despersonaliza a pessoa. As ações 
que minimizam a fome, a violência, o egoísmo e 
a indiferença, bem como todos os efeitos do mal, 
são ações do Cristo Libertador que continua a 
expulsar de nosso meio o fermento da maldade. 
Somos continuadores do anúncio de Jesus Cristo, 
mas devemos nos empenhar para que não seja 
um anúncio vazio. Sejamos fiéis à vocação à qual 
o Senhor nos chama. O que Deus espera de nós 
é que sejamos portadores de seu amor redentor 
e libertador em nossas comunidades.

Leituras da Semana
2ª feira: Hb 11,32-40; Sl 30; Mc 5,1-20
3ª feira: Ml 3,1-4; Sl 23; Hb 2,14-18; Lc 2,22-40; Lc 
2,22-32
4ª feira: Hb 12,4-7.11-15; Sl 102; Mc 6,1-6
5ª feira: Hb 12,18-19.21-24; Sl 47; Mc 6,7-13
6ª feira: Hb 13,1-8; Sl 26; Mc 6,14-29
Sábado: Hb 13,15-17.20-21; Sl 22; Mc 6,30-34
Domingo: Jó 7,1-4.6-7; Sl 146; 1Cor 9,16-19.22-23; 
Mc 1,29-39 

àquelas contidas no Domingo. O mês Vocacional, 
da Bíblia, das Missões, e da Campanha da 
Fraternidade (no período Quaresmal) e outras 
comemorações ajudam na madura adaptação 
e criatividade nas celebrações, mas nunca são 
superiores à mística da liturgia dominical. Não se 
podem contrapor os chamados “tempos fortes” 
ao Tempo Comum, como se este tempo fosse 
um tempo fraco ou inferior. É o tecido concreto 
da vida normal do cristão, fora das festas, e pode 
ver-se nele a comemoração da presença de Cristo 
na vida quotidiana e nos momentos simples da 
vida dos cristãos. Duas fontes são importantes 
para a espiritualidade e força do Tempo Comum: 
Os Domingos e os tempos fortes. O Tempo 
Comum pode ser vivido como prolongamento 
do respectivo tempo forte. Vejamos: a primeira 
parte do TC, iniciada após a Epifania e o Batismo 
de Jesus, constitui tempo de crescimento da 
vida nascida no Natal e manifestada na Epifania. 
Esta vida para crescer e manifestar-se em 
plenitude e produzir frutos, necessita da ação 
do Espírito Santo que age no Batismo do Senhor. 
A partir daqui Jesus começa a exercer seu 
poder messiânico. Também a Igreja: fecundada 
pelo Espírito ela produz frutos de boas obras. 
A composição dos anos em “A”, centrado em 
Mateus; “B”, centrado em Marcos; “C”, centrado 
em Lucas, com inserções de João presente nos 
diversos ciclos especiais, ajuda enormemente a 
magnitude do Tempo Comum.   

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo_Comum)       

24. Bênção
Presidente - Que o Senhor estenda sobre vós a 
sua graça. Amém.
- Que o Senhor derrame sempre em vossos 
corações o seu amor. Amém.
- Que vos livre de todo mal e vos faça ver a sua 
salvação. Amém.
- Abençoe-vos o Deus todo-poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Ide em paz, anunciai a todos a Boa Notícia do 
Reino e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto Final (Adenor  Leonardo Terra) 
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 - “Chamados, antes de tudo, à santidade, 
interpelados a viver a santidade no mundo!”

Meditando a Palavra de Deus
A liturgia do Domingo do Tempo Comum garante-
nos que Deus não se conforma com os projetos de 
egoísmo e de morte que escravizam os homens 
e afirma que Ele encontra formas de vir ao 
encontro dos seus filhos(as) para lhes propor um 
projeto de liberdade e de vida plena. O profeta 
é designado para tornar presente no meio dos 


