
3º DOMINGO DO TEMPO COMUM

24 de Janeiro de 2021 - Ano B - São Marcos - Cor Verde

“Segui-me e Eu farei de vós pescadores de 
homens.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: A liturgia do 3º Domingo do Tempo Co-
mum propõe-nos a continuação da reflexão iniciada 
no passado domingo. Recorda, uma vez mais, que 
Deus ama cada homem e cada mulher e chama-os 
à vida plena e verdadeira. A resposta do homem ao 
chamamento de Deus passa por um caminho de con-
versão pessoal e de identificação com Jesus. A res-
posta é pessoal, mas o compromisso é comunitário.

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: 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 
N. S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.:  Existe um convite para converter-se e um 
convite para ajudar as pessoas a se converterem, 
como falará a primeira leitura. Converter-se para 
viver como discípulos e discípulas do Mestre.

I LEITURA - Jn 3,1-5.10

08. LEITURA DA PROFECIA DE JONAS
1A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, pela 
segunda vez: 2“Levanta-te e põe-te a caminho da 
grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensa-
gem que eu te vou confiar”. 3Jonas pôs-se a cami-
nho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, 
Nínive era uma cidade muito grande; eram neces-
sários três dias para ser atravessada. 4Jonas en-
trou na cidade, percorrendo o caminho de um dia; 
pregava ao povo, dizendo: “Ainda quarenta dias, 
e Nínive será destruída”. 5Os ninivitas acredita-
ram em Deus; aceitaram fazer jejum, e vestiram 
sacos, desde o superior ao inferior. 10Vendo 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.
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Presid.: 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. Confessemos os 
nossos pecados, cantando:

02. CANTO INICIAL                      (90º encontro)
1. A Tua Igreja vem feliz e unida/ Agradecer a Ti, 
ó Deus da vida. Com grande júbilo, rezar, louvar/ 
E a boa nova ao mundo anunciar
Ref.: É Tua Igreja, Senhor/ Que canta com ale-
gria. Esta que busca o amor/ Vivenciar todo dia. 
Que vai levar salvação/ Esta é a nossa missão.
2. Nós que fazemos parte desta Igreja/ Que 
missionária é por natureza. Te damos graças por 
Teu esplendor/ Seremos eco do Teu grande amor
3. Todos os povos serão Teus discípulos/ E bati-
zados com Teu Santo Espírito
Temos certeza de tua companhia/ Nos dando 
força hoje e todo dia

Presid.: Deus todo poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à 
vida eterna.
Todos: Amém.

Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
Presid.: Cristo, tende piedade de nós!
Todos: Cristo, tende piedade de nós!
Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
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05. CANTO PENITENCIAL            (96º Encontro) 
Confesso a Deus todo-poderoso, e a vós, irmãos 
e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensa-
mentos e palavras, atos e omissões, por minha 
culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem 
Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e ir-
mãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

06. GLÓRIA                                             (96ºenc.)
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 louva-
mos, 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!



09. SALMO RESPONSORIAL             Sl 24 (25) 
(Mel.: “Ó Senhor nosso Deus...”)

Ref.: Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, 
vossa verdade me oriente e me conduza!
1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e 
fazei-me conhecer a vossa estrada! Vossa ver-
dade me oriente e me conduza, porque sois o 
Deus da minha salvação.
2. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura 
e a vossa compaixão, que são eternas! De mim 
lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bon-
dade sem limites, ó Senhor!
3. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao 
bom caminho os pecadores. Ele dirige os humil-
des na justiça, e aos pobres ele ensina o seu 
caminho.
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II LEITURA - 1Cor 7,29-31

10. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO 
PAULO AOS CORÍNTIOS - 29Eu digo, irmãos: 
o tempo está abreviado. Então que, doravan-
te, os que têm mulher vivam como se não 
tivessem mulher; 30e os que choram, como 
se não chorassem, e os que estão alegres, 
como se não tivessem alegres; e os que fa-
zem compras, como se não possuíssem coisa 
alguma; 31e os que usam do mundo, como se 
dele não estivessem gozando. Pois a figura 
deste mundo passa. PALAVRA DO SENHOR. 

EVANGELHO - Mc 1,14-20

11.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Mel.98º Enc.)
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
O Reino do Céu está perto! Convertei-vos, ir-
mãos, é preciso! Crede todos no Evangelho!

LITURGIA EUCARÍSTICA

13. HOMILIA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão. Podem ser 
omitidas devido a pandemia)

Presid.: Irmãos e irmãs: Para que a nossa resposta 
ao Evangelho de Jesus seja digna de tão grande 
chamamento, dirijamos ao Pai a nossa oração, di-
zendo, com alegria: 

R. Senhor, escutai a nossa prece.
1. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, padres e di-
áconos, para que, seguindo o caminho da fé, irra-
diem confiança, alegria e disponibilidade, rezemos 
ao Senhor...     

2. Pelos jovens da nossa Diocese que sentem em 
seus corações o chamado de Jesus, para que es-
cutem a sua voz e O sigam, rezemos ao Senhor...  

3. Pelos responsáveis das nações em todo o mun-
do, para que descubram no Evangelho de Cristo o 
alicerce firme da justiça e da paz, rezemos ao Se-
nhor...    

4. Pelos que se entregam ao serviço dos mais po-
bres, para que o Senhor lhes dê o seu Espírito e 
a perseverança nas dificuldades, rezemos ao Se-
nhor...     

5. Por todos nós, para que o Espírito de Deus dirija 
nossa vida e nos faça produzir abundantes frutos de 
boas obras, rezemos ao Senhor...

(Outras intenções da comunidade)

Presid.: Senhor, que, pela boca do vosso Filho, dis-
sestes que o tempo se cumpriu e está próximo o 
reino de Deus, dai-nos um coração que saiba res-
ponder ao teu chamado. Por Cristo nosso Senhor. 

Todos: Amém.

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 
14Depois que João Batista foi preso, Jesus 
foi para a Galiléia, pregando o evangelho 
de Deus e dizendo: 15“O tempo já se com-
pletou e o Reino de Deus está próximo. 
Convertei-vos e crede no Evangelho!” 16E, 
passando à beira do mar da Galiléia, Jesus 
viu Simão e André, seu irmão, que lançavam 
a rede ao mar, pois eram pescadores. 17Je-
sus lhes disse: “Segui-me e eu farei de vós 
pescadores de homens”. 18E eles, deixando 
imediatamente as redes, seguiram a Jesus. 
19Caminhando mais um pouco, viu também 
Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam 
na barca, consertando as redes; 20e logo 
os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu 
na barca com os empregados, e partiram, 
seguindo Jesus. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

16. CANTO DAS OFERENDAS             (90ºenc.)

1. O pão e o vinho são os frutos desta terra e do 
trabalho que a mão humana empreendeu. Eles 
contêm toda força e energia, são os dons da na-
tureza criada por Deus.

Ref.: Bendito seja o Senhor da Criação pelo 
vinho e pelo pão neste Santo Altar. Por nossa 
vida a serviço dos irmãos. Ela é dom, é doa-
ção de quem vive para amar.
2. O pão e o vinho se traduzem em nossa vida 
(A alegria, o sofrimento ou os frutos seus). Neles 
estão todo o clamor e a esperança de um mundo 
novo no projeto do bondoso Deus.



Presid.: E quando recebermos Pão e Vinho, o 
Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos 
una num só corpo, pra sermos um só povo em 
seu amor.
Todos: O Espírito nos una num só corpo!
Presid.: Protegei vossa Igreja que caminha 
nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia 
renovando a esperança de chegar junto a vós, 
na vossa paz.
Todos: Caminhamos na estrada de Jesus!
Presid.: Dai ao santo Padre, o Papa Francisco 
ser bem firme na Fé, na Caridade, e a Carlos 
José que é Bispo desta Igreja muita luz pra 
guiar o seu rebanho.
Todos: Caminhamos na estrada de Jesus!
Presid.: Esperamos entrar na vida eterna com 
a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apósto-
los e todos os santos, que na vida souberam 
amar Cristo e seus irmãos.
Todos: Esperamos entrar na vida eterna!
Presid.: A todos que chamastes pra outra vida 
na vossa amizade, aos marcados com o sinal 
da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que 
vivam para sempre bem felizes no reino que 
pra todos preparastes.
Todos: A todos dai a luz que não se apaga!
Presid.: E a nós, que agora estamos reunidos 
e somos povo santo e pecador, dai força para 
construirmos juntos o vosso reino que também 
é nosso. Presid.: Por Cristo, com Cristo, em 
Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na uni-
dade do Espírito Santo, toda a honra e toda a 
glória, agora e para sempre.
Todos: Amém!
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17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, acolhei com bondade as 
oferendas que vos apresentamos para que 
sejam santificadas e nos tragam a salvação. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA MANAUS V (MR 
p. 495)

Presid.: É justo e nos faz todos ser mais santos 
louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e 
de noite, agradecendo com Cristo, vosso filho, 
nosso irmão.  É Ele o sacerdote verdadeiro que 
sempre se oferece por nós todos, mandando 
que se faça a mesma coisa que fez naquela 
ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem 
unidos, louvando e agradecendo com alegria, 
juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos 
santos todos, pra cantar (dizer):
Santo, Santo, Santo,...
Presid.: Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo conosco no 
Cristo, falando conosco por ele, mandai vosso 
Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas 
se mudem no Corpo X e no Sangue de nosso 
Senhor Jesus Cristo.
Todos: Mandai vosso Espírito Santo!
Presid.: Na noite em que ia ser entregue, 
ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o 
pão em suas mãos, olhou para o céu e deu 
graças, partiu o pão e o entregou a seus 
discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E CO-
MEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ 
ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, no 
fim da ceia, tomou 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 SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS, PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM. Tudo isto é mistério da fé!
Todos: Toda vez que se come deste Pão, 
toda vez que se bebe deste Vinho, se recor-
da a paixão de Jesus Cristo e se fica espe-
rando sua volta.
Presid.: Recordamos, ó Pai, neste momento, a 
paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurrei-
ção e ascensão; nós queremos a vós oferecer 
este Pão que alimenta e que dá vida, este Vi-
nho que nos salva e dá coragem.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a 
esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

Presid.: 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 dese-
jo, a paz e a unidade! Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

RITO DA COMUNHÃO



RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd - 2Sm 5,1-7.10; SI 88(89); Mc 3,22-30 

3ª Vm - 2Sm 6,12b-15.17-19; SI 23(24); Mc 3,31-35

4ª Vm - 2Sm 7,4-17; SI 88(89); Mc 4,1-20

5ª Vd - At 9,1-22; Sl 116(117); Mc 16,15-18
6ª Vd - 2Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5; SI 95(96); Lc 10,1-9

Sb Br - 2Sm 12,1-7a.10-17; SI 50(51); Mc 4,35-41
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21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Concedei-nos, Deus todo-poderoso que, 
tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre 
nos gloriemos dos vossos dons. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

22. CANTO FINAL 

1. Há um barco esquecido na praia, já não leva 
ninguém a pescar, é o barco de André e de Pe-
dro, que partiram pra não mais voltar. Quantas 
vezes partiram seguros, enfrentando os perigos 
do mar; era chuva, era noite, era escuro, mas os 
dois precisavam pescar.

Ref.: De repente aparece Jesus, pouco a 
pouco se acende uma luz. É preciso pescar 
diferente, que o povo já sente que o tempo 
chegou. E partiram, sem mesmo pensar nos 
perigos de profetizar. Há um barco esquecido 
na praia, um barco esquecido na praia, um 
barco esquecido na praia.

2. Quantos barcos deixados na praia, entre eles 
o meu deve estar, era o barco dos sonhos que eu 
tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quantas 
vezes, em frente ao perigo, no meu barco, de 
sonho a singrar, Jesus Cristo remava comigo: eu 
no leme, Jesus a remar.

Ref.: De repente me envolve uma luz e eu en-
trego o meu leme a Jesus. É preciso pescar 
diferente, que o povo já sente que o tempo já 
chegou. E partimos pra onde Ele quis, tenho 
cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido 
na praia, um barco esquecido na praia, um 
barco esquecido na praia.

20. CANTO DE COMUNHÃO          92º encontro
1.Chamado pra terra distante/ Com idade já bem 
avançada foi Abraão/ Seguiu o caminho confian-
te/ Cumpriu sua grande missão
REF.: VEM, VEM, VEM/ VEM QUE EU TE CHA-
MO/VEM PRA PARTILHAR OS DONS/ VEM 
PRA REPARTIR O PÃO/ VAI, VAI, VAI/ VAI QUE 
ESTOU CONTIGO/ENSINA A PARTILHAR O 
DONS/ ENSINA A REPARTIR O PÃO/ VEM QUE 
EU TE CHAMO E VAI
2.Profeta de nações diversas/ Querido por Deus 
antes mesmo de ser embrião/ Plantou Jeremias 
justiça/ Cumpriu sua grande missão
3. Adulto e já bem preparado/ Na luz foi ao solo 
aceitando sua vocação/ Pilar da Igreja então 
Paulo/ Cumpriu sua grande missão
4.As redes ficaram na praia/ As chaves da Igreja 
ficaram em suas mãos/ De pedra alicerce então 
Pedro/ Cumpriu sua grande missão
5. Chamados por Deus somos todos/ A um sim 
responder na partilha dos dons e do pão/ Nos 
gestos de amor nós queremos/ Cumprir nossa 
grande missão

BENÇÃO PARA O TEMPO COMUM II

(MR. p.525)

Presid.: A paz de Deus, que supera todo entendi-
mento, guarde vossos corações e vossas mentes 
no conhecimento e no amor de Deus, e de seu Fi-
lho, nosso Senhor Jesus Cristo.

Todos: Amém.

Presid.: Abençõe-vos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho e Espírito Santo.

Todos: Amém.
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