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5º DOMINGO DO
TEMPO COMUM

LT. 3 | Nº 14 | 04/02/2018ANO 42 | B | VERDE

RITOS INICIAIS

CANTO DE ABERTURA
 Sl 95(94) (CD VI Fx1 HL3P.120)

1

Vão entrando e de joelhos / ao Se-
nhor nós adoremos, / pois é ele o 
nosso criador, / nosso Deus, e so-
mos dele.
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 joe-
lhos adoremos / este Deus que nos 

criou, / pois nós somos seu rebanho 
/ e Ele é nosso Pastor.
3. Ninguém feche o coração, / escu-
temos sua voz. / Não sejamos tão 
ingratos, / tal e qual nossos avós. / 
Mereçamos o que Ele / tem guarda-
do 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, / can-
taremos seu louvor.

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A vós, irmãos, paz e fé da parte 
de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus 
Cristo. 
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

Anim. (ou P.): Irmãos e irmãs, o 
Senhor nos reuniu em seu amor 
para experimentarmos o misté-
rio de sua morte e ressurreição, 
e nele encontrarmos o sentido de 
nossas vidas. Que o Senhor seja 
para nós consolo no pranto, for-
ça no caminho e prêmio na vida 
eterna. 

ATO PENITENCIAL3
P. Neste domingo, o Senhor vem 
ao nosso encontro para tocar em 
nossas dores e feridas. De coração 
contrito e humilde, aproximemo-
-nos dEle, e aclamemos seu amor e 
sua misericórdia.

(Silêncio)
P. Senhor, que sois a plenitude da 
verdade e da graça, tende piedade 
de nós. 
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, que vos tornastes pobre 
para nos enriquecer.
T. Cristo, tende piedade de nós. 
P. Senhor, que viestes fazer de nós 
o vosso povo santo, tende piedade 
de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna. 
T. Amém.

GLÓRIA4
Glória a Deus nas alturas, / e paz 
na terra aos homens por Ele ama-
dos. / Senhor Deus, Rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso, / nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos, / 
nós vos adoramos, nós vos glorifi-
camos, / 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 pieda-
de 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.

ORAÇÃO5
P. Oremos (silêncio): Velai, ó Deus, 
sobre a vossa família, com incansá-
vel amor; e, como só confiamos na 
vossa graça, guardai-nos sob a vos-
sa proteção. Por N.S.J.C. 
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Ouvindo o que o Senhor nos 
irá dizer, acolhamos sua Palavra 
que nos oferece um sentido para 
nossas vidas e nos sustenta na luta 
do dia a dia. 

Atenção! A partir deste domingo, con-
forme a Instrução do Missal Romano 
(n. 50), o comentário (monição inicial) 
passa a ser feito, se necessário, após a 
saudação litúrgica, podendo ser pro-
ferido pelo animador ou pelo próprio 
presidente. Antes do canto de abertura, 
evitem-se expressões como: “Vamos 
acolher o celebrante”, “vamos ficar de 
pé” etc. Para abrir a celebração, se ne-
cessário, haja tão somente um convite 
para o canto de abertura.
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PRIMEIRA LEITURA
(Jó 7,1-4.6-7)

6

Leitura do Livro de Jó. Jó disse: 
1“Não é acaso uma luta a vida do 
homem sobre a terra? Seus dias 
não são como dias de um merce-
nário? 2Como um escravo suspira 
pela sombra, como um assalariado 
aguarda sua paga, 3assim tive por 
ganho meses de decepção, e cou-
beram-me noites de sofrimento. 
4Se me deito, penso: Quando pode-
rei levantar-me? E, ao amanhecer, 
espero novamente a tarde e me en-
cho de sofrimentos até o anoitecer. 
6Meus dias correm mais rápido do 
que a lançadeira do tear e se conso-
mem sem esperança. 7Lembra-te de 
que minha vida é apenas um sopro 
e meus olhos não voltarão a ver a 
felicidade!” - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO 146/147
(Cantando salmos e aclamações, p. 137)

7

Louvai a Deus, / porque Ele é bom 
/ e conforta os corações.
1. Louvai o Senhor Deus, porque Ele 
é bom, / cantai ao nosso Deus, por-
que é suave: / Ele é digno de louvor, 
ele o merece! / O Senhor recons-
truiu Jerusalém / e os dispersos de 
Israel juntou de novo!
2. Ele conforta os corações despe-
daçados, / Ele enfaixa suas feridas e 
as cura; / fixa o número de todas as 
estrelas, / e chama a cada uma por 
seu nome.
3. É grande e onipotente o nosso 
Deus, / seu saber não tem medida 
nem limites. / O Senhor Deus é o 
amparo dos humildes, / mas dobra 
até o chão os que são ímpios. 

SEGUNDA LEITURA
(1Cor 9,16-19.22-23)

8

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios. Irmãos: 16Pre-
gar o evangelho não é para mim 
motivo de glória. É antes uma ne-
cessidade para mim, uma impo-
sição. Ai de mim se eu não pregar 
o evangelho! 17Se eu exercesse 
minha função de pregador por ini-
ciativa própria, eu teria direito a sa-
lário. Mas, como a iniciativa não é 
minha, trata-se de um encargo que 
me foi confiado. 18Em que consiste 
então o meu salário? Em pregar o 

evangelho, oferecendo-o de graça, 
sem usar os direitos que o evange-
lho me dá. 19Assim, livre em relação 
a todos, eu me tornei escravo de 
todos, a fim de ganhar o maior nú-
mero possível. 22Com os fracos, eu 
me fiz fraco, para ganhar os fracos. 
Com todos, eu me fiz tudo, para 
certamente salvar alguns. 23Por cau-
sa do evangelho eu faço tudo, para 
ter parte nele. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO
(Mt 8,17) (Cantando salmos e aclamações, p. 137)

9

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. 
O Cristo tomou sobre si nossas do-
res, carregou em seu corpo as nos-
sas fraquezas.

EVANGELHO (Mc 1,29-39)10
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 29Jesus saiu da si-
nagoga e foi, com Tiago e João, para 
a casa de Simão e André. 30A sogra 
de Simão estava de cama, com fe-
bre, e eles logo contaram a Jesus. 
31E ele se aproximou, segurou sua 
mão e ajudou-a a levantar-se. En-
tão, a febre desapareceu; e ela co-
meçou a servi-los. 32À tarde, depois 
do pôr do sol, levaram a Jesus todos 
os doentes e os possuídos pelo 
demônio. 33A cidade inteira se reu-
niu em frente da casa. 34Jesus curou 
muitas pessoas de diversas doenças 
e expulsou muitos demônios. E não 
deixava que os demônios falassem, 
pois sabiam quem ele era. 35De ma-
drugada, quando ainda estava es-
curo, Jesus se levantou e foi rezar 
num lugar deserto. 36Simão e seus 
companheiros foram à procura de 
Jesus. 37Quando o encontraram, 
disseram: “Todos estão te procu-
rando”. 38Jesus respondeu: “Vamos 
a outros lugares, às aldeias da re-
dondeza! Devo pregar também ali, 
pois foi para isso que eu vim”. 39E 
andava por toda a Galileia, pregan-
do em suas sinagogas e expulsando 
os demônios. - Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

PROFISSÃO DE FÉ11
Creio em Deus Pai todo-poderoso / 
Criador do céu e da terra, / e em Je-
sus Cristo seu único Filho, nosso Se-
nhor, / que foi concebido pelo po-
der do Espírito Santo; / nasceu da 
Virgem Maria; / padeceu sob Pôn-
cio 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 co-
munhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS12
P. Irmãos e irmãs, elevemos a Deus 
Pai nossas preces, para que, liberta-
dos do mal, nos coloquemos, sempre 
mais, a serviço dos irmãos e irmãs.
T. Libertai-nos, Senhor!
1. Senhor, vosso Filho veio ao mun-
do para anunciar a Boa Nova do 
Reino; recordai-nos a necessidade 
de anunciar o Evangelho e fazei-nos 
missionários do vosso Filho nesta 
grande metrópole.
2. Senhor, não queremos desistir 
da alegria de estarmos para sem-
pre convosco; dai-nos a vossa força, 
para não desanimarmos nos com-
bates desta vida.
3. Senhor, vosso Filho aproximou-se 
da sogra de Pedro e a curou; conce-
dei aos idosos e enfermos a graça 
de serem curados e sentirem a soli-
citude da Igreja.
4. Senhor, curai-nos também das 
enfermidades que nos impedem 
de servir-Vos com mais empenho, 
sobretudo nos irmãos mais pobres.

(Outras preces da Comunidade)

P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS (CD Liturgia VI, Fx 4)

13

De mãos estendidas, ofertamos, o 
que de graça recebemos.
1. A natureza tão bela, / que é lou-
vor, que é serviço. / O sol que ilu-
mina as trevas, / transformando-as 
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em luz. / O dia que nos traz o pão, 
/ e a noite que nos dá repouso. / 
Ofertamos ao Senhor, / o louvor da 
criação.
2. Nossa vida toda inteira / oferta-
mos ao Senhor, / como prova de 
amizade, / como prova de amor. / 
Com o vinho e com o pão, / ofer-
tamos ao Senhor / nossa vida toda 
inteira, / o louvor da criação.

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

14

P. Senhor nosso Deus, que criastes o 
pão e o vinho para alimento da nos-
sa fraqueza, concedei que se tornem 
para nós sacramento da vida eterna. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D15

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Pai misericordioso e Deus fiel. Vós 
nos destes vosso Filho Jesus Cristo, 
nosso Senhor e Redentor. Ele sem-
pre se mostrou cheio de misericór-
dia pelos pequenos e pobres, pelos 
doentes e pecadores, colocando-se 
ao lado dos perseguidos e margi-
nalizados. Com a vida e a palavra 
anunciou ao mundo que sois Pai e 
cuidais de todos como filhos e fi-
lhas. Por essa razão, com todos os 
Anjos e Santos, nós vos louvamos e 
bendizemos, e proclamamos o hino 
de vossa glória, cantando (dizendo) 
a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo e dig-
no 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 
discípulos, ele nos revela as Escritu-
ras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre 
nós!
CC. 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.

T. Mandai o vosso Espírito Santo!
Na véspera de sua paixão, durante 
a última Ceia, ele tomou o pão, deu 
graças e o partiu e deu a seus discí-
pulos, 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, vos 
deu graças novamente e o entregou 
a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé.
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. 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 ressurreição 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.
CC. Olhai com bondade para a ofer-
ta da vossa Igreja. Nela vos apre-
sentamos o sacrifício pascal de Cris-
to, que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vos-
so amor, sejamos contados, agora 
e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo Cor-
po e Sangue comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
1C. Senhor Deus, conduzi a vossa 
Igreja à perfeição na fé e no amor, 
em comunhão com o nosso Papa 
Francisco, o nosso Bispo Odilo, com 
todos os Bispos, presbíteros e diá-
conos e todo o povo que conquis-
tastes.
T. Confirmai o vosso povo na uni-
dade!
2C. Dai-nos olhos para ver as ne-
cessidades e os sofrimentos dos 
nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos 
palavras e ações para confortar os 
desanimados e oprimidos; fazei 
que, a exemplo de Cristo, e seguin-
do o seu mandamento, nos em-
penhemos lealmente no serviço a 
eles. Vossa Igreja seja testemunha 

viva da verdade e da liberdade, da 
justiça e da paz, para que toda a 
humanidade se abra à esperança 
de um mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo 
novo!
3C. 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 conhe-
cestes: acolhei-os na luz da vossa 
face e concedei-lhes, no dia da res-
surreição, a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!
4C. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, che-
garmos todos à morada eterna, 
onde viveremos para sempre con-
vosco. E em comunhão com a bem-
-aventurada Virgem Maria, com seu 
Esposo, São José, com os Apósto-
los e Mártires, São Paulo, Patrono 
da nossa Arquidiocese, e todos os 
Santos, vos louvaremos e glorifica-
remos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo e 
em Cristo...

RITO DA COMUNHÃO16

CANTO DE COMUNHÃO
Sl 34(33) (CD Liturgia VI, Fx 7)

1717

Levavam a Jesus / as pessoas doen-
tes / curava Jesus / os males da 
gente (bis)
1. Vamos juntos dar glória ao Se-
nhor / e a seu nome fazer louvação. 
/ Procurei o Senhor, me atendeu, / 
me livrou de uma grande aflição. 
2. Olhem todos pra ele e se ale-
grem, / todo tempo sua boca sor-
ria! / 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 as-
salta. / 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 Se-
nhor. / Qual o homem que ama sua 
vida, / e a seus dias quer dar mais 
valor?
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Valorizar a água e somar esforços é a melhor maneira de cuidar bem

A água não nasce na torneira
Ela percorre um longo caminho desde que é coletada
e tratada para chegar a sua casa própria para o consumo.

Água,
cuide bem desse bem.

porque cada gota vale muito.

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!
7. Sobre o justo o Senhor olha sem-
pre, / seu ouvido se põe a escutar. / 
Que teus olhos se afastem dos maus, 
/ pois, ninguém deles vai se lembrar. 

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

18

P. Oremos: Ó Deus, vós quisestes 
que participássemos do mesmo 
pão e do mesmo cálice; fazei-nos 
viver de tal modo unidos em Cristo, 
que tenhamos a alegria de produ-
zir muitos frutos para a salvação do 
mundo. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO PELO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

19

T. Divino Espírito Santo, vós sois a 
alma da Igreja / e renovais a face 
da terra. / Vinde em nosso auxílio 
/ na realização do primeiro Síno-
do arquidiocesano de São Paulo. 
/ Renovai em nós a fé, a esperan-
ça e a caridade; / animai-nos com 
um vivo ardor missionário / para 
o testemunho do Evangelho nesta 
Cidade imensa. / Seguindo o exem-
plo de Maria, Mãe da Igreja, / do 
apóstolo São Paulo, Patrono de 
nossa Arquidiocese, / de São José 
de Anchieta, Santa Paulina e Santo 
Antônio de Santana Galvão, / dos 
bem-aventurados Padre Mariano e 
Madre Assunta / e dos santos Pa-
droeiros de nossas Comunidades, 
/ sejamos também nós ardorosos 
discípulos-missionários de Jesus 
Cristo / para que, nele, todos te-
nham vida em abundância. / Di-
vino Espírito Santo, iluminai-nos. 
Amém!

BÊNÇÃO FINAL
(TEMPO COMUM, V)

20

RITOS FINAIS

SOBRE O SENTIDO CRISTÃO DA DOENÇA
Queridos irmãos e irmãs!
O Evangelho deste domingo 
nos apresenta Jesus que cura os 
doentes: primeiro, a sogra de Si-
mão Pedro, que estava de cama 
com febre e Ele, pegando-a pelas 
mãos, restaurou-a e a febre bai-
xou; depois todos os doentes de 
Cafarnaum, testados no corpo, na 
mente e no espírito, e Ele “curou 
muitos… e expulsou muitos de-
mônios” (Mc 1,34).
Os quatro Evangelistas concor-
dam ao atestar que a liberação 
das doenças e enfermidades de 
cada gênero constitui, junto com 
a pregação, a principal ativida-
de de Jesus na Sua vida Públi-
ca. De fato, os doentes são um 
sinal da ação do Mal no mundo 
e no homem, enquanto a cura 
demonstra que o Reino de Deus 
está próximo.
Jesus Cristo veio para derrotar o 
Mal pela raiz e as curas são uma 
antecipação de Sua vitória, obtida 
com Sua Morte e Ressurreição. 
Um dia Jesus disse: “Os sãos não 
precisam de médico, mas os en-
fermos” (Mc 2,17). Nesta circuns-
tância se referia aos pecadores 
que Ele veio para chamar e salvar.
Permanece verdadeiro, porém, 
que a doença é uma condição ti-
picamente humana, na qual ex-
perimentamos fortemente que 
não somos autossuficientes, mas 
precisamos dos outros. Neste 
sentido, podemos dizer, com um 
paradoxo, que a doença pode ser 
um momento saudável para expe-
rimentar a atenção dos outros e 
dar atenção aos outros! Todavia, 
essa é sempre uma provação, que 
pode se tornar longa e difícil.
Quando a cura não chega e os so-
frimentos se prolongam, podemos 
permanecer como que esmagados, 
isolados, e ainda a nossa existência 
se deprime e se desumaniza.

Como devemos reagir a este ata-
que do Mal? Certamente com as 
curas apropriadas – a medicina 
nas últimas décadas tem dado 
grandes passos – mas a Palavra 
de Deus nos ensina que existe 
uma atitude decisiva, de base 
para enfrentar a doença: aquela 
da fé. Isso repetia sempre Jesus 
às pessoas que curava: a tua fé te 
salvou (cfr Mc 5,34-36).
Mesmo diante da morte, a fé pode 
tornar possível aquilo que huma-
namente é impossível. Mas fé em 
quê? No amor de Deus, eis a verda-
deira resposta que derrota radical-
mente o Mal. Como Jesus enfren-
tou o Maligno com a força do amor 
que vinha do Pai, assim também 
nós podemos enfrentar e vencer a 
provação da doença tendo o cora-
ção mergulhado no amor de Deus.
Todos nós conhecemos pessoas 
que suportaram sofrimentos terrí-
veis porque Deus dava a elas uma 
serenidade profunda. Penso no 
exemplo recente da beata Chiara 
Badano, atingida, na flor de sua 
juventude, por uma doença sem 
cura; quantos lhe faziam visitas e 
recebiam dela luz e confiança!
Todavia, na enfermidade, todos 
nós precisamos de calor huma-
no: para confortar uma pessoa 
doente, mais que palavras, conta 
a proximidade sincera.
Queridos amigos, no próximo 
sábado, dia 11 de fevereiro, dia 
de Nossa Senhora de Lourdes, é 
o Dia Mundial do Enfermo. Faça-
mos também nós como as pes-
soas dos tempos de Jesus: espi-
ritualmente apresentemos a Ele 
todos os doentes, confiantes que 
Ele quer e pode curá-los. E invo-
quemos a intercessão de Nossa 
Senhora, especialmente pelas 
situações de maior sofrimento 
e abandono. Maria, Saúde dos 
doentes, rogai por nós!

(Papa Bento XVI, Angelus, fev/2012)


