O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano LVI - Brasília, 14 de fevereiro de 2021 - Nº 14
SEXTO DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO B
ANO SANTO DE SÃO JOSÉ
Cor Litúrgica: Verde
A.: Meus irmãos, em Seu carinho, cuidado e atenção com os doentes, Cristo nos revela os sinais do rosto
misericordioso de Deus que vai ao encontro dos que sofrem para lhes oferecer acolhimento e compaixão.
Fiquemos de pé e iniciemos a nossa celebração.

RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – Diocese de Goiânia, 4º domingo do Tempo Comum, ano B)
R.: BOM É LOUVAR O SENHOR, NOSSO DEUS, CANTAR SALMOS AO NOME DO ALTÍSSIMO, COM ALEGRIA
ACLAMAR SEU AMOR, SUA GLÓRIA, BONDADE E PODER./ 1. Como tuas obras me alegram, Senhor, os
teus prodígios suscitam louvor. Tua presença eu contemplo no céu, olho a terra: também nela estás./ 2. Tu
engrandeces o homem mortal: da natureza ele é rei e senhor. De honra o coroaste, de glória e poder,
pouco menos que aos anjos do céu./ 3. Narram os céus o que fez tua mão, todo universo teu nome bendiz.
A criação é um canto de amor e esse canto é também meu louvor.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - P.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. P.: A
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - P.: De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que
tenha piedade de nós, pecadores. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de
nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. P.: Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer,
tende piedade de nós. TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. P.: Senhor, que viestes para fazer de nós
o vosso povo santo, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. P.: Deus todopoderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. TODOS:
AMÉM.
4. HINO DE LOUVOR - 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 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.
5. ORAÇÃO DO DIA - P.: OREMOS: (Pausa) – Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e
retos, dai-nos, por Vossa graça, viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.

LITURGIA DA PALAVRA
A.: Irmãos, a Palavra de Deus nos impulsiona a cuidar dos que sofrem, a reintegrar os que estão à margem
e a anunciar o amor gratuito de Cristo. Ouçamos com atenção as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA - (Lv 13, 1-2.44-46) – Leitura do Livro do Levítico.
1
O Senhor falou a Moisés e Aarão, dizendo: 2“Quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma
inflamação, erupção ou mancha branca, com aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Aarão,
ou a um dos seus filhos sacerdotes. 44Se o homem estiver leproso é impuro e como tal o sacerdote o deve
declarar. 45O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a
barba coberta, gritando: ‘Impuro! Impuro!’ 46Durante todo o tempo em que estiver leproso será impuro; e,
sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento”. Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL – DO SALMO 31/32
R.: SOIS, SENHOR, PARA MIM, ALEGRIA E REFÚGIO./ 1. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi
encoberta! Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, e em cuja alma não há
falsidade!/ 2. Eu confessei, afinal, meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse: “Eu irei confessar
meu pecado!” E perdoastes, Senhor, minha falta./ 3. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai
de alegria! Corações retos, cantai jubilosos!
8. 2ª LEITURA – (1 Cor 10, 31-11,1) – Leitura da Primeira carta de São Paulo aos Coríntios
Irmãos: 10,31“Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
32
Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. 33Fazei como eu, que procuro
agradar a todos, em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para
todos, a fim de que sejam salvos. 11,1Sede meus imitadores, como também o sou de Cristo. Palavra do
Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – R.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. Um grande profeta surgiu, surgiu e
entre nós se mostrou; é Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus visitou!
10. EVANGELHO – (Mc 1, 40-45) - P.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS. P.:
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
P.: Naquele tempo, 40um leproso chegou perto de Jesus, e de joelhos pediu: “se queres, tens o poder de
curar-me”. 41Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele, e disse: “Eu quero: fica curado!” 42No
mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. 43Então Jesus o mandou logo embora, 44falando
com firmeza: “Não contes nada disso a ninguém! Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua
purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles! ” 45Ele foi e começou a contar e a divulgar muito
o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade: ficava fora, em lugares desertos. E
de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da Salvação.
TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ - 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.
13. ORAÇÃO DOS FIÉIS – P.: Caros irmãos, oremos para que todos os que sofrem descubram, no amor de
Deus e nas palavras de Cristo, o bálsamo para os seus sofrimentos. Peçamos com toda a confiança: Senhor,
vinde em nosso auxílio!
TODOS: SENHOR, VINDE EM NOSSO AUXÍLIO!
1) Abençoai e protegei o Santo Padre, o Papa Francisco, para que, na Igreja e no mundo, cumpra com
sabedoria e fidelidade sua missão de defender e promover o desenvolvimento moral e espiritual do
homem, nós Vos suplicamos.
TODOS: SENHOR, VINDE EM NOSSO AUXÍLIO!
2) Acompanhai com a Vossa solicitude os governantes do mundo inteiro, para que, conscientes de suas
responsabilidades, conduzam o povo com dignidade e justiça, nós Vos suplicamos.
TODOS: SENHOR, VINDE EM NOSSO AUXÍLIO!
3) Ensinai-nos a praticar a solidariedade e auxiliai-nos a trazer de volta para o nosso convívio os irmãos
afastados por causa da doença, da velhice ou da condição social, nós Vos suplicamos.
TODOS: SENHOR, VINDE EM NOSSO AUXÍLIO!
4) Iluminai os cientistas em suas pesquisas na busca pelos remédios necessários para a cura das doenças
que nos assolam, nós Vos suplicamos.
TODOS: SENHOR, VINDE EM NOSSO AUXÍLIO!
(Preces Espontâneas)
P.: Senhor nosso Deus, que para curar e salvar o mundo nos destes o Vosso Filho muito amado, ajudai-nos
a ver n’Ele o nosso modelo, colocando-nos a serviço uns dos outros. Ele que é Deus convosco na unidade
do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – Hinário do Ano Litúrgico, LITURGIA VI, p. 14
R.: A VÓS, SENHOR, APRESENTAMOS ESTES DONS: O PÃO E O VINHO, ALELUIA! 1. Que poderei retribuir
ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor? / 2. Elevo o cálice da minha salvação, invocando
o nome santo do Senhor. / 3. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido.
/ 4. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor.
15. P.: Orai, irmãos e irmãs...

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - P.: Ó Deus, que este sacrifício nos purifique e renove, e seja fonte de
eterna recompensa para os que fazem a Vossa vontade. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. Oração Eucarística II (MR p. 477) – Prefácio dos Domingos do Tempo Comum III – MR (p. 430) – Na
verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-Vos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor,
Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos ser digno da Vossa imensa glória vir em
socorro de todos os mortais com a Vossa divindade. E servir-Vos de nossa condição mortal, para nos
libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele, os anjos celebram
Vossa grandeza, os santos proclamam Vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos Seus
louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
P.: Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas,
derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de Jesus
Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
P.: Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, 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 tomou o cálice em Suas mãos, deu graças novamente e o
deu 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. Eis o mistério da fé.
TODOS: ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO. VINDE,
SENHOR JESUS!
P.: Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do Vosso Filho, nós Vos oferecemos, ó Pai, o pão
da vida e o cálice da salvação; e Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na Vossa
presença e Vos servir.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
P.: E nós Vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
P.: Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade,
com o papa Francisco, nosso bispo Paulo Cezar, seus bispos auxiliares e todos os ministros do Vosso povo.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
P.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos
os que partiram desta vida: acolhei-os junto a Vós, na luz da Vossa face.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!

P.: Enfim, nós Vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem
Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos Apóstolos e todos os que neste mundo Vos
serviram, a fim de Vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, Vosso Filho.
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
P.: 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.
18. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE COMUNHÃO – R. - Hinário da CNBB, 3º fasc., p. 263, e estrofes na Liturgia VI, p. 11.
R.: SENHOR, SE TU QUERES, / TU PODES ME CURAR... / JESUS DISSE: EU QUERO, / PURO HÁS DE FICAR!
(BIS) / 1. Vamos juntos dar glória ao Senhor / e a seu nome fazer louvação. / Procurei o Senhor, me
atendeu, / me livrou de uma grande aflição. / 2. Olhem todos pra ele e se alegrem, / todo tempo sua boca
sorria! / Este pobre gritou e ele ouviu, / fiquei livre de minha agonia. / 3. Acampou na batalha seu anjo, /
defendendo seu povo e o livrando. / Provem todos, pra ver como é bom / o Senhor que nos vai abrigando.
/ 4. Santos todos, adorem o Senhor, / aos que o amam, nenhum mal assalta. / Quem é rico, empobrece e
tem fome, / mas, a quem busca a Deus, nada falta. / 5. Ó meus filhos, escutem o que eu digo, / pra
aprender o temor do Senhor. / Qual o homem que ama sua vida, / e a seus dias quer dar mais valor? / 6.
Tua língua preserva do mal / e não deixes tua boca mentir. / Ama o bem e detesta a maldade, / vem a paz
procurar e seguir!
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - P.: OREMOS: (Pausa) Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias do
céu, dai-nos desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS:
AMÉM.
21. ORAÇÃO A SÃO JOSÉ DO PAPA FRANCISCO
Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria! A vós, Deus confiou o Seu Filho; em vós, Maria
depositou a sua confiança; convosco, Cristo tornou-Se Homem! Ó Bem aventurado José, mostrai-vos pai
também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendeinos de todo o mal. Amém!
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
Leituras da Semana
2ª f.: Gn 4, 1-15.25; Sl 49(50); Mc 8,11-13
3ª f.: Gn 6, 5-8.7,1-5.10; Sl 28(29); Mc 8,14-21
4ª f.: Jl 2,12-18; Sl 50(51); 2 Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18
5ª f.: Dt 30,15-20; Sl 1, 1-2.3.4 e 6 (R. Sl 39,5a); Lc 9,22-25
6ª f.: Is 58,1-9a; Sl 50(51); Mt 9,14-15
Sab.: Is 58,9b-14; Sl 85(86),1-2.3-4.5-6 (R/. 11a); Lc 5,27-32

Segunda Semana do Saltério
Sexto Domingo do Tempo Comum

