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SANTA INÊS, VIRGEM E MÁRTIR 

QUINTA-FEIRA – COR VERMELHO – ANO B 
 

São Paulo, 21 de JANEIRO de 2021  

Missa: 15h00 

 
Intenções da Celebração 

Acendimento: Velas do Altar e da Palavra - Mantra 

 
 

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

“MAS, SE ALEGRE E EM VÓS SE REJUBILE TODO SER QUE VOS BUSCA, SENHOR!” 
 

Animador: Irmãos e irmãs sejam todos muito bem-vindos a esta celebração onde Jesus nos ensina a 

seguir os ensinamentos de Deus para nossa glória e salvação. Hoje, a Igreja celebra a memória de Santa 

Inês, virgem e mártir. Inês, nasceu na Itália, no final do 3º século, e, com apenas 12 anos de idade foi 

martirizada em defesa da fé e da sua virgindade. Em comunhão com essa jovem mártir, peçamos ao 

Senhor a pureza de coração. Nesta Eucaristia, elevemos a Deus, nosso Pai, nossas preces aos idosos e 

enfermos, principalmente àqueles acometidos pela Covid. Rogamos a Deus que lhes dê o conforto 

necessário para passarem por essa provação. Alegres, cantemos: 
 

 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Procissão Ministros Eucaristia, Acólito e Presidente da Celebração 
SAUDAÇÃO: 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da celebração  

ORAÇÃO DO DIA: 
 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

 
PRIMEIRA LEITURA: (Hb 7,25 – 8,6) 

SALMO RESPONSORIAL: (Sl 39) 

R: Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor! 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Aleluia, aleluia, aleluia!  

Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte; fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. (2Tm 1,10) 

EVANGELHO: (Mc 3,7 - 12)  

HOMILIA:  

PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R. LIBERTAI-NOS, SENHOR, POR VOSSO AMOR! 
 

1. “Mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor” (Sl 17) 

Senhor, iluminai o Papa Francisco e todo o Clero, para que à semelhança de Jesus, sejam mediadores 

eficazes nas relações entre Deus e seu povo, se mantenham fiéis e perseverantes na sua  missão de fazer a 

vontade do Pai, sendo instrumento de concórdia, união e paz, nós vos pedimos: 

  

2. “Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus” (Hb 25) 

Senhor, Jesus, que sois o sumo sacerdote, “santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e 

elevado acima dos céus”, fazei que nos esforcemos por servir unicamente a vós, que és o perfeito 

mediador de nossa comunhão com o Pai, e pela vossa graça sejamos curados e protegidos de todo o mal, 

nós vos pedimos: 
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3. “Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os doentes queriam tocá-lo” (Mc 10) 

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

todos os fiéis, curai os doentes, confortai os idosos, dando-lhes ânimo e esperança,             

principalmente nestes tempos de pandemia em que muitos não podem participar da Celebração, e 

consolai, com vosso amor e misericórdia, a todos os que perderam seus entes queridos, nós vos pedimos: 
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente de Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

ORAÇÃO DO LEMBRAI-VOS: 
 

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL:  

CANTO FINAL: 
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