
ANIMADOR(A): Irmãos e irmãs, 
neste domingo em que celebramos o 
Mistério Pascal de Jesus, fazemos 
memória do chamado que Ele fez aos 
primeiros discípulos para permanece-
rem com Ele e serem enviados em 
missão. Da mesma forma, Ele nos 
chama hoje para vivermos no amor e 
anunciar a salvação onde quer que 
estejamos. Viver no amor de Deus é 
nossa vocação; amar com este 
mesmo amor é a garantia de nossa 
salvação. Hoje, recordamos também 
o “Dia da Palavra de Deus”, instituído 
pelo Papa Francisco. Que a Palavra do 
Senhor seja para nós, especialmente 
hoje, alimento de salvação!

1. CANTO INICIAL

Alegres vamos à casa do Pai e na 
alegria cantar seu louvor! / Em sua 
casa, somos felizes, participamos 
da ceia do amor.

1. A alegria nos vem do Senhor, seu 
amor nos conduz pela mão. Ele é luz 
que ilumina o seu povo, com segu-
rança lhe dá a salvação.

2.O Senhor nos concede os seus bens, 
nos convida à sua mesa sentar e 
partilha conosco o seu Pão, somos 
irmãos ao redor deste altar.

3. Voltarei sempre à casa do Pai, do 
meu Deus cantarei o louvor. Só será 
bem feliz uma vida que busque a 
Deus como fonte de amor.

2. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
Ao critério do presidente

3. ATO PENITENCIAL 

PR.: 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. 

1. Senhor que viestes salvar os cora-
ções arrependidos.

Refrão: Piedade, piedade, piedade 

de nós (bis)

2. Ó Cristo, que viestes chamar os 
pecadores humilhados. 

3. Senhor, que intercedeis por nós, 
junto a Deus Pai que nos perdoa.

PR.: Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna.

AS.: Amém.
Silêncio Orante

4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)

Glória a Deus nas alturas e paz na 
terra aos homens por Ele amados. 
Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai 
todo-poderoso: nós vos louvamos, 
nós vos bendizemos, nós vos adora-
mos, nós vos glorificamos, nós vos 
damos graças por vossa imensa gló-
ria. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigê-
nito, 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 mun-
do, 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.

5. ORAÇÃO DO DIA

PR.: Deus eterno e todo-poderoso, 
dirigi a nossa vida segundo o vosso 
amor, para que possamos, em nome do 
vosso Filho, frutificar em boas obras.

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

AS.: Amém.

6. 1ª LEITURA (Jn 3,1-5.10)

Leitor(a): Leitura da Profecia de 
Jonas. 
1A palavra do Senhor foi dirigida a 

2Jonas, pela segunda vez: ”Levanta-te 
e põe-te a caminho da grande cidade 
de Nínive e anuncia-lhe a mensagem 

3que eu te vou confiar”. Jonas pôs-se 
a caminho de Nínive, conforme a 
ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma 
cidade muito grande; eram necessári-
os três dias para ser atravessada. 
4Jonas entrou na cidade, percorrendo 
o caminho de um dia; pregava ao 
povo, dizendo: “Ainda quarenta dias, 

5e Nínive será destruída”. Os ninivitas 
acreditaram em Deus; aceitaram fazer 
jejum, e vestiram sacos, desde o 

10superior ao inferior. Vendo Deus as 
suas obras de conversão e que os 
ninivitas se afastavam do mau cami-
nho, compadeceu-se e suspendeu o 
mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e 
não o fez. Palavra do Senhor. 

AS.: Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL 24(25)

Refrão: Mostrai-me, ó Senhor, 
vossos caminhos, vossa verdade 
me oriente e me conduza! 

SALMISTA: Mostrai-me, ó Senhor, 
vossos caminhos,/ e fazei-me conhe-
cer a vossa estrada! Vossa verdade 
me oriente e me conduza, / porque 
sois o Deus da minha salvação. 

SALMISTA: Recordai, Senhor meu 
Deus, vossa ternura / e a vossa compai-
xão que são eternas! / De mim
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lembrai-vos, porque sois misericórdia / 

e sois bondade sem limites, ó Senhor! 

SALMISTA: O Senhor é piedade e 

retidão, / e reconduz ao bom cami-

nho os pecadores. Ele dirige os 

humildes na justiça, / e aos pobres ele 

ensina o seu caminho.

8. 2ª LEITURA  (1Cor 7, 29-31)

LEITOR(A) Leitura da Primeira 

Carta de São Paulo aos Coríntios. 
29Eu digo, irmãos: O tempo está 

abreviado. Então, doravante, os 

que têm mulher vivam como se não 
30tivessem mulher; e os que choram, 

como se não chorassem, e os que 

estão alegres, como se não estives-

sem alegres; e os que fazem com-

pras, como se não possuíssem coisa 
31

alguma; e os que usam do mundo, 

como se dele não estivessem gozan-

do. Pois a figura deste mundo passa. 

Palavra do Senhor. 

AS.: Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO

Refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia, 

Aleluia! (bis)

O Reino do Céu está perto! Conver-

tei-vos, irmãos, é preciso! Crede 

todos no Evangelho!

10. EVANGELHO (Mc 1,14-20)

PR.: O Senhor esteja convosco.

AS.: Ele está no meio de nós.

PR.: Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Marcos.

AS.: Glória a vós, Senhor!
14 PR.: Depois que João Batista foi 

preso, Jesus foi para a Galiléia, 

pregando o Evangelho de Deus e 
15dizendo: ”O tempo já se comple-

tou e o Reino de Deus está próximo. 

Convertei-vos e crede no Evange-
16lho! ” E, passando à beira do mar 

da Galiléia, Jesus viu Simão e 

André, seu irmão, que lançavam a 

rede ao mar, pois eram pescadores. 
17Jesus lhes disse: “Segui-me e eu 

fare i de vós pescadores de 
18homens”. E eles, deixando imedi-

atamente as redes, seguiram a 

19Jesus. Caminhando mais um pou-

co, viu também Tiago e João, filhos 

de Zebedeu. Estavam na barca,  
20consertando as redes; e logo os 

chamou. Eles deixaram seu pai Zebe-

deu na barca com os empregados, e 

partiram, seguindo Jesus. Palavra 

da Salvação.

AS.: Glória a vós, Senhor!

11. HOMILIA / REFLEXÃO

12. PROFISSÃO DE FÉ

13. PRECES DA COMUNIDADE
* Sugere-se que a equipe de liturgia 

formule preces que expressem a vida da 

comunidade.

PR.: Irmãos, a Palavra do Senhor é luz 

para nossa alma: peçamos a Deus que 

ela se torne guia da nossa vida. Confi-

antes, rezemos a cada invocação:

AS.: Iluminai-nos, Senhor, para que 

trilhemos os vossos caminhos! 

1. Senhor, inspirai todo o clero e 

leigos que se dedicam ao anúncio 

da Palavra de Deus, para que, guia-

dos pelo Espírito, suscitem cada 

vez mais em todos os corações 

humanos o amor às Escrituras, nós 

vos pedimos: 

2. Senhor, pelos vossos filhos que se 

encontram desanimados e abatidos, 

para que descubram na Palavra de 

Deus o alento que lhes renove a espe-

rança da vida, nós vos pedimos: 

3. Senhor, fazei crescer em todas as 

nossas comunidades o amor à Vossa 

Palavra que é sempre luz que nos 

conduz no caminho da salvação, nós 

vos pedimos: 

4. Senhor, Vós que nos chamastes na 

Igreja a sermos testemunhas do 

vosso Reino; acompanhai nossas 

pastorais que desejam ser um sinal de 

vosso amor e dirigi com a luz da vossa 

Palavra nossa caminhada de Igreja 

diocesana, nós vos pedimos:

PR.: Iluminai Senhor nosso caminho 

para viver e anunciar a vossa Palavra 

que guia nossos passos no caminho 

da paz. Por Cristo, nosso Senhor.

As.: Amém.

* Na Celebração da Palavra

Rito de Partilha

PR.: Neste momento de partilha, 

ajudemos, com o coração alegre, nas 

necessidades de nossa comunidade, 

expressando nossa gratidão a Deus. 

Façamos a partilha cantando:

Sabes, Senhor, o que temos é tão 

pouco pra dar. Mas este pouco nós 

queremos com os irmãos comparti-

lhar.

1. Queremos nesta hora diante dos 

irmãos comprometer a vida, buscan-

do a união.

2. Sabemos que é difícil os bens com-

partilhar; mas com a tua graça, 

Senhor, queremos dar.

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS

PR.: Irmãos, irmãs, vamos juntos dar 

graças a Deus, repartindo o Pão Con-

sagrado, em memória de Jesus que se 

encontra em nossa mesa e nos dá o 

seu perdão. Cantemos.
Um Ministro Extraordinário da Eucaristia 

deposita sobre o altar as espécies consa-

gradas. A comunidade canta:

AS.: Onde o amor e a caridade / 

Deus aí está (bis)

1. Congregou-nos num só corpo o 

amor de Cristo / Exultemo-nos e nele 

jubilemos / Ao Deus vivo nós tema-

mos, mas amemos / E sinceros uns 

aos outros, nos queiramos.

PR.: O Senhor esteja convosco.

AS.: Ele está no meio de nós.

PR.: Demos graças ao Senhor, nosso 

Deus.

AS.: É nosso dever e nossa salvação.

PR.: Tendo celebrado vossa palavra 

de vida, oferecemos, agora, nossa 

fidelidade a esta mesma Palavra, 

nossa dedicação ao vosso serviço. 

Acolhei nossos dons e renovai em 

nossos corações a alegria de nossa fé.

AS.: A vós, Senhor, nossa honra, 

nosso louvor! Venha a nós vosso 

Reino de amor!

PR.: Bendito sejais, Senhor, nestes 

dons que vos oferecemos, que são 

também dons de vossa bondade e de 

vosso amor por nós.

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS



PR.: A criação inteira vos bendiz pela 
ressurreição de Jesus, que renova a 
certeza de que a morte será vencida e 
de que o Reino vai chegar a nossa terra.

PR.: Por este sinal do Corpo de vosso 
Filho, apressai a vinda de vosso Reino 
e recebei o louvor de todo o universo e 
de todas as pessoas que vos buscam.

RITO DE COMUNHÃO

PR.: Que essa nossa louvação chegue 
a vós, em nome de Jesus, que nos 
ensinou a rezar:

AS.: Pai Nosso... 
*Segue-se o Rito da Paz

PR.: Eis o Cordeiro de Deus, aquele 
que tira o pecado do mundo...

AS.: Senhor, eu não sou digno...

14. CANTO DE APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS
Pão e vinho Te apresentamos nesse 
altar / Como sinal que Tu recolhes 
nossa oferta / Tudo o que somos dei-
xamos aqui / É um milagre que se dá / 
O pão e o vinho em Corpo e Sangue / 
Vão se transformar / Não há limites 
para o amor / Vem transformar tam-
bém minha vida / Ó Senhor, é Teu esse 
milagre de amor

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

PR.: Ó Deus, acolhei com bondade as 
oferendas que vos apresentamos para 
que sejam santificadas e nos tragam a 
salvação. Por Cristo, nosso Senhor. 

AS.: Amém
   

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-B      
(Deus conduz sua Igreja pelo caminho 

da salvação – Missal, página 848)

PR.: O Senhor esteja convosco.

AS.: Ele está no meio de nós.

PR.: Corações ao alto.

AS.: O nosso coração está em Deus.

PR.: Demos graças ao Senhor, nosso 
Deus.

AS.: É nosso dever e nossa salva-
ção.

PR.: 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 deser-
to o vosso povo de Israel. Hoje, com a 
luz e a força do Espírito Santo, acom-
panhais sempre a vossa Igreja, pere-
grina neste mundo; e por Jesus Cristo, 
vosso Filho, a acompanhais pelos 
caminhos da história até a felicidade 
perfeita em vosso reino. Por esta 
razão, também nós, com os anjos e 
santos, proclamamos a vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

AS.: Santo, santo, santo...

PR.: 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 discí-
pulos, ele nos revela as Escrituras e 
parte o pão para nós.

AS.: O vosso Filho permaneça entre 
nós!

PR.: Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, que envieis o vosso Espírito 
Santo para santificar estes dons do 
pão e do vinho, a fim de que se tor-
nem para nós o Corpo e  o Sangue de †
nosso Senhor Jesus Cristo.

AS.: Mandai o vosso Espírito Santo!

PR.: 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 REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!

AS.: Salvador do mundo, salvai-
nos, vós que nos libertastes pela 
cruz e ressurreição!

PR.: 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   res-

surreição 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 sacri-

fício pascal de Cristo, que vos foi 

entregue. E concedei que, pela força 

do Espírito do vosso amor, sejamos 

contados, agora e por toda a eternida-

de, entre os membros do vosso Filho, 

cujo Corpo e Sangue comungamos.

AS.: Aceitai, ó Senhor, a nossa 

oferta!

PR.: Fortalecei, Senhor, na unidade os 

convidados a participar da vossa 

mesa. Em comunhão com o nosso 

Papa Francisco e o nosso Bispo Marco 

Aurélio, com Evaristo, bispo da Prela-

zia de Marajó nossa Igreja irmã, com 

todos os bispos, presbíteros, diáco-

nos e com todo o vosso povo, possa-

mos irradiar confiança e alegria e 

caminhar com fé e esperança pelas 

estradas da vida.

AS.: Tornai viva nossa fé, nossa 

esperança!

PR.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e 

irmãs (N. e N.), 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.

AS.: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 

eterna!

PR.: Concedei-nos ainda, no fim da 

nossa peregrinação terrestre, chegar-

mos todos à morada eterna, onde 

viveremos para sempre convosco. E 

em comunhão com a bem-aventurada 

Virgem Maria, com os Apóstolos e 

Mártires e todos os Santos, vos louva-

remos e glorificaremos, por Jesus 

Cristo, vosso Filho.

PR.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 

vós, Deus Pai todo poderoso, na unida-

de do Espírito Santo, toda a honra e 

toda a glória, agora e para sempre.

AS.: Amém!
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17. RITO DA COMUNHÃO

ORAÇÃO DO PAI-NOSSO

PR.: Rezemos com amor e confiança a 

oração que o Senhor Jesus nos ensinou:

AS.: Pai nosso que estais nos céus, 

santificado seja o vosso nome; 

venha a nós o vosso reino, seja 

feita a vossa vontade, assim na 

terra como no céu; o pão nosso de 

cada dia nos dai hoje, perdoai-nos 

as nossas ofensas, assim como nós 

perdoamos a quem nos tem ofen-

dido, e não nos deixeis cair em 

tentação, mas livrai-nos do mal.

PR.: Livrai-nos de todos os males, ó 

Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Aju-

dados pela vossa misericórdia, seja-

mos sempre livres do pecado e prote-

gidos de todos os perigos, enquanto, 

vivendo a esperança, aguardamos a 

vinda do Cristo Salvador.

AS.: Vosso é o reino, o poder e a 

glória para sempre!

ORAÇÃO PELA PAZ

PR.: Senhor Jesus Cristo, dissestes 

aos vossos Apóstolos: eu vos deixo 

a paz, eu vos dou a minha paz. Não 

olheis os nossos pecados, mas a fé 

que anima vossa Igreja; dai-lhe, 

segundo o vosso desejo, a paz e a 

unidade. Vós, que sois Deus, com o 

Pai e o Espírito Santo.

AS.: Amém!

PR.: A paz do Senhor esteja sempre 

convosco.

AS.: O amor de Cristo nos uniu.
A saudação e antífona de comunhão 

ficam a critério do presidente

AS.: Cordeiro de Deus que tirais o 

pecado do mundo, tende piedade 

de nós. / Cordeiro de Deus que 

tirais o pecado do mundo, tende 

piedade de nós. / Cordeiro de 

Deus que tirais o pecado do mun-

do, dai-nos a paz.

18. CANTO DE COMUNHÃO

1. Erguer os que estão humilhados, / 
doar-se aos pequenos, aos pobres: / 
Missão do teu povo escolhido! / 
Senhor, nossas forças redobres!

Vem dar-nos teu Filho, Senhor / 

Sustento no pão e no vinho / E a 

força do Espírito Santo / Unindo 

teu povo a caminho!

2. Buscar a verdade, a justiça, / nas 
trevas brilhar como luz / Missão do 
teu povo escolhido! / Senhor, nossos 
passos conduz!

3. Andar os caminhos do mundo, / 
plantando teu Reino de paz: / Missão 
do teu povo escolhido! / Senhor, 
nossos passos refaz!

4. Fazer deste mundo um só povo, / 
fraterno, a serviço da vida: / Missão 
do teu povo escolhido! / Senhor, vem 
nutrir nossa lida!

19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

PR.: Concedei-nos, Deus todo-
poderoso, que, tendo recebido a 
graça de uma nova vida, sempre nos 
gloriemos dos vossos dons. Por Cris-
to, nosso Senhor.

AS.: Amém!

20. ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

PR.: Enviai, Senhor, muitos operários 
para a vossa messe.

AS.: Pois a messe é grande, Senhor, 

e os operários são poucos.

21. COMUNICAÇÕES

22. BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

PR.: Que o Deus todo-poderoso vos 
abençoe na sua bondade e infunda 
em vós a sabedoria da salvação.

AS.: Amém!

PR.: Sempre vos alimente com os 
ensinamentos da fé e vos faça perse-
verar nas boas obras.

PR.: Oriente para ele os vossos 
passos, e vos mostre o caminho da 
caridade e da paz. 

AS.: Amém!

PR.: Abençoe-vos o Deus todo-

poderoso, Pai e Filho  e Espírito  †
Santo.

AS.: Amém!
A despedida fica a critério do presidente

23. CANTO FINAL

LITURGIA DA PALAVRA DE CADA DIA:

DE 24 A 30 DE JANEIRO DE 2021

RITOS FINAIS

DOM. – 24.01.21 – 3º DOMINGO DO 

TEMPO COMUM – Jn 3, 1-5.10; Sl 

24(25), 4ab-5ab.6-7bc.8-9(R/. 4a.5a); 

1Cor 7, 29-31; Mc 1, 14-20 – 

Convertei-vos e crede na Boa Nova.              

2ªf – 25.01.21 – 3ª SEMANA DO 

TEMPO COMUM - Conversão de S. 

Paulo Apóstolo – At 22, 3-16 ou At 9,1-

22; Sl 116(117), 1.2(R/. Mc 16,15); Mc 

16, 15-18

3ªf – 26.01.21 – 3ª SEMANA DO 

TEMPO COMUM – Ss. Timóteo e Tito – 

2Tm 1, 1-8 ou Tt 1, 1-5; Sl 95(96), 1-

3.7-8a.10 (R/. 3); Lc 10, 1-9 

4ªf – 27.01.21 – 3ª SEMANA DO 

TEMPO COMUM – S. Ângela Mérici – 

Hb 10, 11-18; Sl 109(110), 1-

4(R/.4bc); Mc 4, 1-20

5ªf – 28.01.21 – 3ª SEMANA DO 

TEMPO COMUM - S. Tomás de Aquino – 

Hb 10, 19-25; Sl 23(24), 1-6(R/. cf.6); Mc 

4, 21-25

6ªf – 29.01.21 – 3ª SEMANA DO 

TEMPO COMUM – Hb 10, 32-39; Sl 

36(37), 3-6.23-24.39-40(R/.39a); Mc 

4, 26-34

SÁB. 30.01.21 – 3ª SEMANA DO 

TEMPO COMUM – S. Maria – Hb 11, 1-

2.8-19; Sl (Lc, 1, 69-75 (R/.cf 68); Mc 4, 

35-41

Fonte: Ano Litúrgico – Editora Ave-Maria


