Ano B / Tempo Comum / Verde

4º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Nº 2269 - 28/01/2018
1. Alegrai-vos no Senhor! / Quem é bom venha louvar!
/ Peguem logo o violão e o pandeiro pra tocar. / Para
ele um canto novo / vamos, gente, improvisar.
2. Ele cumpre o que promete; / podem nele confiar! /
Ele ama o que é direito e ele sabe bem julgar. / Sua
palavra fez o céu, / fez a terra e fez o mar.
3. Ele faz do mar um açude / e governa os oceanos. /
Toda a terra a ele teme, mesmo os corações humanos.
/ Tudo aquilo que ele diz / não nos causa desenganos.

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

RITOS INICIAIS
A. Irmãos e irmãs no Senhor, hoje
nos reunimos como família cristã
em torno da Palavra e da Eucaristia.
Neste mistério celebrado Jesus nos
dá um ensinamento novo, com a
paz de sua autoridade. Para bem
aprendermos do Mestre que nos
fala, iniciemos nossa celebração:

1. CANTO DE ABERTURA
[Hinário ABC Litúrgico, p.201 - Melodia Toda terra te adore]
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. Ninguém feche o coração, escutemos sua voz. /
Não sejamos tão ingratos, tal e qual nossos avós; /
mereçamos o que ele tem guardado para nós.
4. 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.
Ou: [Hinário ABC Litúrgico, p.141]
No meio da tua casa / recebemos, ó Deus, a tua graça! / Sem
fim nossa louvação. / Pois a justiça está toda em tuas mãos!

S. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre
o pecado e a morte, também nós somos convidados
a morrer ao pecado e a ressurgir para uma vida nova.
Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai
(pausa). Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs,
que pequei muitas vezes por pensamentos 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 irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.
[pode ser cantado]
Solo: Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Solo: Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Solo: Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

4. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus nos altos céus, / paz na terra a seus amados!
/ A vós louvam, Rei celeste, / os que foram libertados.
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos, /
damos glória ao vosso nome, / vossos dons agradecemos.
Senhor nosso Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / Vós,
de Deus Cordeiro santo, / nossas culpas perdoai.
2. Vós, que estais junto do Pai / como nosso intercessor,
/ acolhei nossos pedidos, / atendei nosso clamor.
Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, /
com o Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor.

5. ORAÇÃO

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

S. Oremos: (pausa). Condecei-nos, Senhor nosso Deus,
adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas
com verdadeira caridade. P.N.S.J.C.
T. Amém.

[Hinário Abc Litúrgico, p.304]
Solo: Aleluia, aleluia, aleluia!
Todos: Aleluia, aleluia, aleluia! (2x)
1. O povo que jazia nas trevas / viu brilhar uma luz
grandiosa; / a luz despontou para aqueles / que jaziam
nas sombras da morte.

LITURGIA DA PALAVRA
A. Nos mais diversos modos de
vida é possível servir a Deus.
O que não podemos esquecer,
contudo, é a missão a nós confiada.
Recordemos o pedido de Deus a
nós ouvindo a palavra d’Ele.

6. PRIMEIRA LEITURA (Dt 18,15-20)
Leitura do Livro do Deuteronômio.
Moisés falou ao povo dizendo: “O Senhor teu Deus fará
surgir para ti, da tua nação e do meio de teus irmãos, um
profeta como eu: a ele deverás escutar. Foi exatamente o
que pediste ao Senhor teu Deus, no monte Horeb, quando
todo o povo estava reunido, dizendo: ‘Não quero mais
escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande
fogo, para não acabar morrendo’. Então o Senhor me
disse: ‘Está bem o que disseram. Farei surgir para eles, do
meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei em
sua boca as minhas palavras e ele lhes comunicará tudo
o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem
não escutar as minhas palavras que ele pronunciar em
meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em
meu nome alguma coisa que não lhe mandei ou se falar
em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer’”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 94 (95)
Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus!
• 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”.

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 7,32-35)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, eu gostaria que estivésseis livres de preocupações.
O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e
procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com
as coisas do mundo e procura agradar à sua mulher e,
assim, está dividido. Do mesmo modo, a mulher não
casada e a jovem solteira têm zelo pelas coisas do Senhor
e procuram ser santas de corpo e espírito. Mas a que se
casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura
agradar ao seu marido. Digo isto para o vosso próprio
bem e não para vos armar um laço. O que eu desejo
é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao
Senhor, sem outras preocupações. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

10. EVANGELHO (Mc 1,21-28)
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. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus
entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam
admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como
quem tem autoridade, não como os mestres da Lei. Estava
então na sinagoga um homem possuído por um espírito
mau. Ele gritou: “Que queres de nós, Jesus Nazareno?
Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és: tu és o Santo de
Deus”. Jesus o intimou: “Cala-te e sai dele!” Então o espírito
mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito
e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam
uns aos outros: “O que é isto? Um ensinamento novo dado
com autoridade: Ele manda até nos espíritos maus, e eles
obedecem!” E a fama de Jesus logo se espalhou por toda
a parte, em toda a região da Galileia.
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 nossa oração confiante:
L. Senhor, que suscitais o desejo da verdade no coração
de vossos filhos, concedei que a verdade não custe a vida
ou a honra de nenhum de seus servos. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, que chamais a cada um de nós a um modo de
vida, concedei aos que procuram encontrar-se em Vós a
resposta de que tanto precisam. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, que vos manifestastes com autoridade discreta
por meio de Jesus, vosso Filho, concedei que todos os
cristãos se espelhem no modelo de liderança do servo
sofredor. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
(Preces da comunidade)

S. Deus nosso Pai, que a todos os filhos conduzis com
amor e carinho, escutai as preces do vosso povo; fazei
que todos nós cresçamos e progridamos na prática da
vossa Palavra. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Viveremos a profecia e o dom
quando conseguirmos entregar
tudo e nos entregar também a Deus.
Cantemos:

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
[Hinário ABC Litúrgico, p.202]
De mãos estendidas, ofertamos / o que de graça
recebemos. (2x)
1. A natureza tão bela, / que é louvor, que é serviço, / o
sol que ilumina as trevas, / transformando-as em luz.
/ O dia, que nos traz o pão, / e a noite que nos dá
repouso, / ofertemos ao Senhor / o louvor da criação.
2. Nossa vida toda inteira, / ofertamos ao Senhor, / como
prova de amizade, / como prova de amor. / Com o
vinho e com o pão, / ofertemos ao Senhor / nossa vida
toda inteira, / o louvor da criação.
Ou:
1. Bendito e louvado seja / o Pai, nosso Criador;/ o pão
que nós recebemos/ é prova do seu amor. / O pão que
nós recebemos,/ que é prova do seu amor,/ é o fruto
de sua terra / do povo trabalhador/ O fruto de sua
terra/ do povo trabalhador/ na missa é transformado/
no corpo do Salvador.
Bendito seja Deus,/ bendito seu amor,/ bendito seja Deus
Pai onipotente, nosso Criador. (Bis)
2. Bendito e louvado seja / o Pai, nosso Criador; / o vinho
que recebemos / é prova do seu amor. / O vinho que
recebemos, / que é prova do seu amor,/ é o fruto de
sua terra / do povo trabalhador. / O fruto de sua terra
/ do povo trabalhador / na missa é transformado / no
sangue do Salvador.

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. Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas
em vosso altar; acolhei-as com bondade, a fim de que se
tornem o sacramento da nossa salvação. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Prefácio dos Domingos do Tempo Comum, II
“O mistério 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, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo,
Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana,
ele nasceu da virgem Maria. Morrendo no lenho da cruz,
ele nos libertou da morte. Ressuscitando dos mortos, ele
nos garantiu a vida eterna. Por ele, os anjos celebram
a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória.
Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus
louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! O céu
e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas
alturas!
S. 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.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
S. 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.
S. 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 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, 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.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e
Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo
num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente
pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade, com
o papa Francisco, com o nosso bispo Pedro e todos os
ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. 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.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós
e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria,
Mãe de Deus, com 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.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!

S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e
toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO
A. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me
pela vossa compaixão!

17. CANTO DE COMUNHÃO
Eu sei quem tu és, ó Jesus Nazareno: / o Santo de Deus,
eu sei que tu és! (2x)
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; / pois 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?
Ou: [Hinário ABC Litúrgico, p.143]

RITOS FINAIS
A. A bondade do Senhor se
manifesta pela oração e pelas obras
de seus filhos. Preparemo-nos para
viver a missão no retorno à nossas
atividades.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
20. CANTO [Hino do Ano do Laicato]
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 teu exemplo,
o mundo transformar!
1. Sendo membros do teu Corpo, que é a Igreja, / cristãos
leigos e leigas, construímos nova história!
2. Instruídos por tua santa Palavra, / chamados e enviados
para cumprir a missão!
3. Alimentados por teu Corpo e Sangue, / assumimos,
com coragem, a nossa vocação!
4. “Chamados, antes de tudo, à santidade, / interpelados
a viver a santidade no mundo!”
5. “Sal da terra, luz do mundo, fermento na massa”, /
não deixamos de ser “ramos na Videira”!
6. “Na família, no trabalho, na política, / em todos os
âmbitos de atividade humana!”
7. “Verdadeiros sujeitos eclesiais, / aptos a atuar na Igreja
e na sociedade!”

1. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor / e unidos
na alegria partir o pão do amor.
Na vida caminha quem come deste pão. / Não anda
sozinho quem vive em comunhão.
2. Embora sendo muitos, é um o nosso Deus. / Com ele
vamos juntos seguindo os passos seus.
3. Formamos a Igreja, o corpo do Senhor. / Que em nós
o mundo veja a luz do seu amor.
4. Foi Deus quem deu outrora ao povo o pão do céu; /
porém, nos dá agora, o próprio Filho seu.
5. Será bem mais profundo o encontro, a comunhão, /
se formos para o mundo sinal de salvação.
6. A nossa Eucaristia ajude a sustentar / quem quer, no
dia a dia, o amor testemunhar.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Renovados pelo sacramento da
nossa redenção, nós vos pedimos, ó Deus, que este
alimento da salvação eterna nos faça progredir na
verdadeira fé. P.C.N.S.
T. Amém.
LEITURAS DA SEMANA
2ª feira: 2Sm 15,13-14.30.16,5-13a; Sl 3; Mc 5,1-20.
3ª feira: 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Sl 85; Mc 5,21-43.
4ª feira: 2Sm 24,2.9-17; Sl 31; Mc 6,1-6.
5ª feira: 1Rs 2,1-4.10-12; 1Cr 29; Mc 6,7-13.
6ª f (Apresentação do Senhor): Ml 3,1-4 ou Hb 2,14-18; Sl 23; Lc 2,22-40.
Sábado: 1Rs 3,4-13; Sl 118; Mc 6,30-34.
5º DTC: Jó 7,1-4.6-7; Sl 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.
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