O POVO DE DEUS
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SEXTO DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO B
ANO NACIONAL DO LAICATO
Cor Litúrgica: Verde
A.: Meus irmãos, Cristo é o verdadeiro Médico da humanidade que o Pai celeste enviou ao mundo para
nos purificar do pecado e do mal e assegurar a nossa pertença à comunidade. Iniciemos a nossa
celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – R.: TODA A TERRA TE ADORE, Ó SENHOR DO UNIVERSO, OS LOUVORES DO TEU
NOME CANTE O POVO EM SEUS VERSOS!/ 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.
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 caríssimos, Cristo alivia os nossos sofrimentos e nos proporciona acolhimento e paz. 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) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus o proteja e lhe dê saúde e sabedoria para conduzir a
Igreja e para confirmar-nos nos caminhos do Evangelho, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, VINDE EM NOSSO AUXÍLIO!
2) Pelos governantes do mundo inteiro, para que, conscientes de suas responsabilidades, conduzam o
povo com dignidade e justiça, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, VINDE EM NOSSO AUXÍLIO!
3) Por todas as pessoas que estão afastadas do convívio social por causa de doenças ou da velhice, para
que encontrem na Palavra de Jesus e na caridade dos cristãos a esperança de dias melhores, rezemos
ao Senhor.
TODOS: SENHOR, VINDE EM NOSSO AUXÍLIO!
4) Pela nossa comunidade, para que, rejeitando a cultura da indiferença, cuide daqueles que sofrem, em
particular os doentes e os pobres, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, VINDE EM NOSSO AUXÍLIO!
5) Por todos nós aqui reunidos, para que, neste Dia Mundial dos Enfermos e no cotidiano da nossa fé,
saibamos reservar tempo para visitar os enfermos e levar a eles a alegria da fé, rezemos ao Senhor.
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 – Vou te oferecer a vida e tudo que eu já sei viver; tempo e trabalho, amor que eu
espalho, coisas que me fazem crer./ 2. Vou te oferecer o pranto, aquilo que é meu sofrer. Paz que ainda
não sei e tudo o que errei. São coisas que me fazem crer./ 3. Pão e vinho são sinais do teu amor. Nele eu
vou saber viver. Alegria e dor, eu vou te oferecer. São coisas que me fazem crer.

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 PARA DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS: VI D – Jesus que passa fazendo o bem –
MR (p. 860) - 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
sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se
ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais
de todos como filhos e filhas. 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:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
P.: 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 discípulos, Ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós.
TODOS: O VOSSO FILHO PERMANEÇA ENTRE NÓS!
P.:Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e
do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
TODOS: MANDAI O VOSSO ESPÍRITO SANTO!
P.: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 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, 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. Olhai com bondade
para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E
concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
entre os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue comungamos.
TODOS: ACEITAI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
P.:Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o nosso papa Francisco,
o nosso bispo Sergio, seus bispos auxiliares, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo que
conquistastes.
TODOS: CONFIRMAI O VOSSO POVO NA UNIDADE!

P.: Dai-nos olhos para ver as necessidades 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 seguindo o
seu mandamento, nos empenhemos 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.
TODOS: AJUDAI-NOS A CRIAR UM MUNDO NOVO!
P.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs 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.
TODOS: CONCEDEI-LHES, Ó SENHOR, A LUZ ETERNA!
P.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde
viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, São José, seu
esposo, com os Apóstolos e Mártires, e todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo,
vosso Filho. 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 – Quando te domina o cansaço, e já não puderes dar um passo. Quando o bem
ao mal ceder, e tua vida não quiser / ver um novo amanhecer. R.: LEVANTA-TE E COME, LEVANTA-TE E
COME. QUE O CAMINHO É LONGO, CAMINHO LONGO! EU SOU TEU ALIMENTO, Ó CAMINHEIRO! EU SOU
O PÃO DA VIDA VERDADEIRO! TE FAÇO CAMINHAR, VALE E MONTE ATRAVESSAR.... PELA
EUCARISTIA, EUCARISTIA!/ 2. Quando te perderes no deserto, e a morte então sentires perto, sem mais
forças pra subir, sem coragem de assumir o que Deus de ti pedir./ 3- Quando a dor, o medo a
incerteza,tentam apagar tua chama acesa, e tirar do coração a alegria e a paixão de lutar não ser em vão./
4- Quando não achares o caminho, triste e abatido, vais sozinho, o olhar sem brilho e luz, sob o peso de
tua cruz, que a lugar nenhum conduz./ 5- Quando a voz do anjo então ouvires, e o coração de Deus
sentires, te acordando para o amor, renovando teu vigor, Água e pão , o Bem Maior.
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 PARA O ANO NACIONAL DO LAICATO
Ó Trindade Santa, Amor pleno e eterno, que estabelecestes a Igreja como Vossa “imagem terrena”: Nós
Vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros de Vosso
povo realizam como “Igreja em saída”, para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação
social, no caminho de Vosso Reino. Nós Vos louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e
leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós Vos pedimos
que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo: na família, no trabalho, na política e na
economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação; na cidade, no

campo e em todo o planeta, nossa “casa comum”. Nós Vos rogamos que todos contribuam para que os
cristãos leigos e leigas compreendam sua vocação e identidade, espiritualidade e missão, e atuem de
forma organizada na Igreja e na sociedade à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Isto Vos
suplicamos pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelos para todos os cristãos.
Amém!
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
Leituras da Semana
2ª f.:Tg 1,1-11; Sl 118(119); Mc 8,11-13
3ª f.:Tg 1,12-18; Sl 93(94); 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. 6 (R/. cf. Sl 39 (40), 5a); Lc 9,22-25
6ª f.:Is 58,1-9a; Sl50(51),3-4.5-6a.18-19(R/. 19b); Mt 9,14-15
Sab.:Is 58,9b-14; Sl85(86),1-2.3-4.5-6 (R/. 11a); Lc 5,27-32

Segunda Semana do Saltério
Sexto Domingo do Tempo Comum

