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5º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

- COR VERDE - ANO B - 
 

São Paulo, 07 de Fevereiro de 2021 

 

Domingo do Dizimo 
 
 

Missa Domingo:  
10h30 (Equipe: 09h00)  

            18h00 (Equipe: 19h30) 
 

 

Equipe de Contingenciamento: 

Pastorais: Apostolado da Oração – Horário: 10h30 

      Ministro dos Enfermos – Horário: 18h00 

AMBIENTE:  

Acendimento das Velas do Altar e da Palavra – Mantra  

 

 

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
 

 

Intenções da Celebração 
 

 

“DO SENHOR, VEM NOSSA FORÇA E NOSSA FÉ” 
 

Animador: Irmãos e irmãs, hoje nos reunimos nesta Eucaristia para louvar e bendizer ao Senhor. Jesus 

nos motiva a ser Igreja em saída, levando a todos a Boa-Nova do Evangelho. Ele nos chama a participar 

de sua missão libertadora, confortando os corações atribulados e sendo solidários aos doentes e 

sofredores, nos empenhando em resguardar e defender a vida. Somos convidados a encarar o sofrimento 

de uma forma esperançosa, na certeza de que o Senhor não nos abandona, pois Ele quer a vida para todos.  

Alegres, cantemos: 
  

RITOS INICIAIS 
 

PROCISSÃO DE ENTRADA: Procissão com Ministros da Palavra, Eucaristia, Acólitos, Cruz, Urna de Intenções e Padre 

SAUDAÇÃO: 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da celebração  

GLÓRIA: 

ORAÇÃO DO DIA: 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

(Refrão Meditativo) 

 

PRIMEIRA LEITURA: (Jó 7,1-4.6-7)  

SALMO RESPONSORIAL: (146/147) 

R. “Louvai a Deus, porque ele é bom e conforta os corações!”  
SEGUNDA LEITURA: (1Cor 9,16-19.22-23) 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Aleluia, aleluia, aleluia!  

O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. (Mt 8,17)   

EVANGELHO: (Mc 1,29-39) 

HOMILIA:  

PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 
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R. VINDE, SENHOR, EM NOSSO AUXÍLIO!  
 

1. “Por causa do Evangelho eu faço tudo, para ter parte nele.” (1Cor 9,23)  

Senhor da Glória, concedei ao Papa Francisco, Bispos, Sacerdotes, Vocacionados, e a toda a Igreja em 

saída, a sabedoria para continuar a sua missão evangelizadora, conforme lhe foi confiada por Cristo, 

buscando a salvação de todos, especialmente, nesta missão de amor e solidariedade em favor dos 

enfraquecidos e sofredores em todo o mundo. Nós vos pedimos... 

 

2. “Ele conforta os corações despedaçados, ele enfaixa suas feridas e as cura” (Sl 146)  

Senhor Misericordioso, que conforta os corações atribulados, fortalecei com vossa graça e sabedoria os 

profissionais da Saúde, os Cientistas, e a todos que se dedicam a lutar pela vida, para que tenham atitude 

coerente para com os ensinamentos de Jesus, junto aos doentes e sofredores. Confirma em nós a 

confiança suave na Vossa Misericórdia, livrai-nos desta pandemia, aumentai a nossa Fé e Esperança, de 

contemplar novos horizontes para toda a humanidade. Nós vos pedimos... 

 

3. “Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças” (Mc 1, 34) 

Senhor, Deus de amor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração e de São José, abençoai os 

devotos, curai os doentes do corpo e da alma, fortalecei a fé dos enfermos, dos seus familiares e 

cuidadores, para que nos momentos difíceis, encontrem forças na Vossa Palavra e na Eucaristia, e acolhei 

no vosso Reino de glória os fiéis falecidos. Nós vos pedimos... 

 

Neste primeiro domingo do mês, dedicado ao Dizimo, rezemos juntos a Oração do Dizimista: 

Senhor, tudo recebemos de Vós, a vida e os bens, a luz do dia e a noite, o trabalho e o descanso, a vida 

Divina e o Amor, que nos tornam vossos filhos e membros da vossa Família, com a oferta do nosso 

Dízimo vos oferecemos os sofrimentos de Cristo, os seus méritos e a nossa vida para que, amando-vos e 

amando a nossos irmãos, sejamos, dignos de Vossa Bênção para nossa vida e a eternidade. Amém! 
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente de Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

ORAÇÃO DO LEMBRAI-VOS: 

AVISOS PAROQUIAIS: 

ANIVERSARIANTES: 
 

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL:  

CANTO FINAL: 
 

 

http://www.santuariodemaria.com.br/

