
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
Canto novo ao Senhor que é Deus / Canta, ago-
ra, ó terra inteira! / No seu santo templo brilham 
/ Majestade e beleza.
1. Venham todos, com alegria, / Aclamar nosso Se-
nhor, / Caminhando ao seu encontro, / Proclaman-
do 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 Sal-
vador / Igualmente, demos glória / Ao Espírito de 
Amor. / Hoje e sempre, eternamente, / Cantaremos 
seu louvor.

2. SAUDAÇÃO
-Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
-Amém.
-O Deus da esperança, que nos cumula de toda 
alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, esteja convosco.
-Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 
Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
-No início desta Celebração Eucarística, peçamos 
a conversão do coração, fonte de reconciliação 
e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs 
(pausa).
-Confessemos os nossos pecados:
-Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos 
e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamen-
tos 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.
-Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna. -Amém.
-Senhor, tende piedade de nós!
-Senhor, tende piedade de nós!
-Cristo, tende piedade de nós!
-Cristo, tende piedade de nós!
-Senhor, tende piedade de nós!
-Senhor, tende piedade de nós!

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 DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Deus Eterno e Todo-Poderoso, 
dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que 
possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em 
boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. -Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Ne 8,2-4a.5-6.8-10)
Leitura do Livro de Neemias.
Naqueles dias, 2o sacerdote Esdras apresentou a 
Lei diante da assembleia de homens, de mulheres 
e de todos os que eram capazes de compreender. 
Era o primeiro dia do sétimo mês. 3Assim, na pra-
ça que fica defronte da porta das Águas, Esdras 
fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao 
meio-dia, na presença dos homens, das mulheres 
e de todos os que eram capazes de compreen-
der. E todo o povo escutava com atenção a leitura 
do livro da Lei. 4aEsdras, o escriba, estava de pé 
sobre um estrado de madeira, erguido para esse 
fim. 5Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro 
à vista de todo o povo. E, quando o abriu, todo o 
povo ficou de pé. 6Esdras bendisse o Senhor, o 
grande Deus, e todo o povo respondeu, levantan-
do as mãos: “Amém! Amém!” Depois inclinaram-
-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto 
em terra. 8E leram clara e distintamente o livro da 
Lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira 
que se pudesse compreender a leitura. 9O gover-
nador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e 
os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: 
“Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus! 
Não fiqueis tristes nem choreis”, pois todo o povo 
chorava ao ouvir as palavras da Lei. 10E Neemias 

3º DOMINGO DO TEMPO COMUM
-PREGAÇÃO INAUGURAL DE JESUS- 

Amado povo de Deus, tudo o que foi anunciado no Antigo Testamento começa a se cumprir. 
Por Cristo e em Cristo, Palavra viva e encarnada, Deus se revela a todos nós de um modo perfeito 
e definitivo. Celebrando o mistério da manifestação do Senhor, vamos acompanhar Jesus num 
culto semanal na sinagoga de Nazaré, onde participa exercendo o ministério de leitor. 

Motivado pela palavra da Escritura, Ele inicia sua missão apresentando seu projeto de vida e 
ação: o anúncio da Boa-Nova aos pobres e a todos os que se abrem ao dom de Deus. Na alegria 
de nosso encontro para louvar e agradecer a Deus, cantemos!
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disse-lhes: “Ide para vossas casas e comei carnes 
gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles 
que nada prepararam, pois este dia é santo para o 
nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria 
do Senhor será a vossa força”. -Palavra do Senhor. 
-Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (18(19))
-Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida!
-A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a 
alma! O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria 
dos humildes.
-Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao 
coração. O mandamento do Senhor é brilhante, 
para os olhos é uma luz.
-É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. 
Os julgamentos do Senhor são corretos e justos 
igualmente.
-Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz 
da minha alma; que ela chegue até vós, ó Senhor, 
meu Rochedo e Redentor!

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 12,12-30)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Corín-
tios.
Irmãos: 12Como o corpo é um, embora tenha mui-
tos membros, e como todos os membros do corpo, 
embora sejam muitos, formam um só corpo, assim 
também acontece com Cristo. 13De fato, todos nós, 
judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batiza-
dos num único Espírito, para formarmos um único 
corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. 
14Com efeito, o corpo não é feito de um membro 
apenas, mas de muitos membros. 15Se o pé disser: 
“Eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo”, 
nem por isso deixa de pertencer ao corpo. 16E se o 
ouvido disser: “Eu não sou olho, portanto não per-
tenço ao corpo”, nem por isso deixa de pertencer 
ao corpo. 17Se o corpo todo fosse olho, onde esta-
ria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde 
estaria o olfato? 18De fato, Deus dispôs os membros 
e cada um deles no corpo, como quis. 19Se houves-
se apenas um membro, onde estaria o corpo? 20Há 
muitos membros, e, no entanto, um só corpo. 21O 
olho não pode, pois, dizer à mão: “Não preciso de 
ti”. Nem a cabeça pode dizer aos pés: “Não preci-
so de vós”. 22Antes pelo contrário, os membros do 
corpo que parecem ser mais fracos são muito mais 
necessários do que se pensa. 23Também os mem-
bros que consideramos menos honrosos, a estes 
nós cercamos com mais honra, e os que temos por 
menos decentes, nós os tratamos com mais de-
cência. 24Os que nós consideramos decentes não 
precisam de cuidado especial. Mas Deus, quando 
formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao 
que nele é tido como menos honroso, 25para que 
não haja divisão no corpo e, assim, os membros 
zelem igualmente uns pelos outros. 26Se um mem-
bro sofre, todos os membros sofrem com ele; se 
é honrado, todos os membros se regozijam com 
ele. 27Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo e, in-
dividualmente, sois membros desse corpo. 28E, na 
Igreja, Deus colocou, em primeiro lugar, os após-
tolos; em segundo lugar, os profetas; em terceiro 
lugar, os que têm o dom e a missão de ensinar; de-
pois, outras pessoas com dons diversos, a saber: 
dom de milagres, dom de curas, dom para obras 
de misericórdia, dom de governo e direção, dom 
de línguas. 29Acaso todos são apóstolos? Todos 
são profetas? Todos ensinam? Todos realizam mi-

lagres? 30Todos têm o dom das curas? Todos falam 
em línguas? Todos as interpretam?. -Palavra do Se-
nhor. -Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 1,1-4;4,14-21)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Foi o Senhor quem me mandou, Boas notícias 
anunciar; ao pobre, a quem está no cativeiro, liber-
tação eu vou proclamar!

-O Senhor esteja convosco!
-Ele está no meio de nós.
-Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, † se-
gundo Lucas.
-Glória a vós, Senhor!

1Muitas pessoas já tentaram escrever a história 
dos acontecimentos que se realizaram entre nós, 
2como nos foram transmitidos por aqueles que, 
desde o princípio, foram testemunhas oculares e 
ministros da palavra. 3Assim sendo, após fazer um 
estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde 
o princípio, também eu decidi escrever de modo 
ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. 4Deste 
modo, poderás verificar a solidez dos ensinamen-
tos que recebeste. Naquele tempo, 4,14Jesus voltou 
para a Galileia, com a força do Espírito, e sua fama 
espalhou-se por toda a redondeza. 15Ele ensinava 
nas suas sinagogas e todos o elogiavam. 16E veio 
à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Confor-
me seu costume, entrou na sinagoga no sábado, 
e levantou-se para fazer a leitura. 17Deram-lhe o li-
vro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou 
a passagem em que está escrito: 18“O Espírito do 
Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou 
com a unção para anunciar a Boa-nova aos pobres; 
enviou-me para proclamar a libertação aos cativos 
e aos cegos a recuperação da vista; para libertar os 
oprimidos 19e para proclamar um ano da graça do 
Senhor”. 20Depois fechou o livro, entregou-o ao aju-
dante, e sentou-se. Todos os que estavam na sina-
goga tinham os olhos fixos nele. 21Então começou 
a dizer-lhes: “Hoje se cumpriu esta passagem da 
Escritura que acabastes de ouvir”.
-Palavra da Salvação! -Glória a vós, Senhor!

11. 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.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
-Irmãos, com fé e confiança no Deus que nos cha-
ma à conversão e à construção do Reino, apresen-
temos nossos pedidos.
-Deus de amor, ouvi o nosso clamor!
1. Pai, libertai nossa humanidade das estruturas 
causadoras do mal, geradoras da pobreza e deses-
perança. Nós vos pedimos.



2. Pai de amor, devolvei a luz e estabelecei a liber-
dade a tantas pessoas marcadas por um sistema 
que escraviza. Nós vos pedimos.
3. Pai de bondade, fortalecei a fé de todos os bati-
zados para que testemunhem o Cristo anunciador 
da vida em plenitude. Nós vos pedimos. 
4. Pai, enviai vosso Espírito àqueles que se dedi-
cam ao serviço dos mais pobres e que tenham per-
severança nas dificuldades. Nós vos pedimos.
-(Conclusão espontânea).

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
De mãos estendidas, ofertamos / O que de graça 
recebemos (bis).
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.

14. ORAÇÃO
-Orai, irmãos e irmãs, ...

(Sobre as Oferendas)
Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que 
vos apresentamos para que sejam santificadas e 
nos tragam a salvação. Por Cristo, nosso Senhor. 
-Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(PREFÁCIO DOS DOMINGOS DO TEMPO CO-
MUM, VI)
-O Senhor esteja convosco …

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso dever 
e salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lu-
gar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-pode-
roso. Em vós vivemos, nos movemos e somos. E, 
ainda peregrinos neste mundo, não só recebemos, 
todos os dias, as provas de vosso amor de Pai, mas 
também possuímos, já agora, a garantia de vida fu-
tura. Possuindo as primícias do Espírito, por quem 
ressuscitastes Jesus dentre os mortos, esperamos 
gozar, um dia, a plenitude da Páscoa eterna. Por 
essa razão, com os anjos e com todos os santos, 
entoamos um cântico novo, para proclamar vossa 
bondade, cantando (dizendo) a uma só voz:
-Santo, Santo, Santo...
NA VERDADE, vós sois Santo, ó Deus do universo, 
e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, por-
que, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade 
a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso 
povo, para que vos ofereça em toda parte, do nas-
cer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito.
-Santificai e reuni o vosso povo!
POR ISSO, nós vos suplicamos: santificai pelo Espí-
rito Santo as oferendas que vos apresentamos para 
serem consagradas, a fim de que se tornem o Corpo 
e † o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
-Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
NA NOITE em que ia ser entregue, ele tomou o pão, 
deu graças, e o partiu e deu a seus discípulos, di-

zendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU COR-
PO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
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.
Eis o mistério da fé!
-Todas as vezes que comemos deste pão e bebe-
mos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, enquanto esperamos a vossa vinda.
CELEBRANDO agora, ó Pai, a memória do vosso 
Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa 
ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto 
esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos 
em ação de graças este sacrifício de vida e santi-
dade.
-Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
OLHAI com bondade a oferenda da vossa Igreja, 
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco 
e concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o 
Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espí-
rito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e 
um só espírito.
-Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
QUE ELE faça de nós uma oferenda perfeita para 
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, 
os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os santos, 
que não cessam de interceder por nós na vossa 
presença.
-Fazei de nós uma perfeita oferenda!
E AGORA, nós vos suplicamos, ó Pai, que este 
sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e 
a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na 
caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste 
mundo: o vosso servo o Papa Francisco, o nosso 
Bispo Cesar, com os bispos do mundo inteiro, o 
clero e todo o povo que conquistastes.
-Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
ATENDEI às preces da vossa família, que está aqui, 
na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericór-
dia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo 
mundo inteiro.
-Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ACOLHEI com bondade no vosso reino os nossos 
irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os 
que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, 
esperamos também nós saciar-nos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
-A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
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. 
-Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
-Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela 
sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:
-PAI NOSSO...
-Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje 
a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, 
sejamos sempre livres do pecado e protegidos de 
todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.



18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, 
que, tendo recebido a graça de uma nova vida, 
sempre nos gloriemos dos vossos dons. Por Cristo, 
nosso Senhor. -Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
-O Senhor esteja convosco!
-Ele está no meio de nós.
-Ó Deus, concedei ao povo que vos serve crescer 
pela vossa graça e guardar sempre os vossos man-
damentos. Por Cristo, nosso Senhor.
-Amém.
-Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho † e 
Espírito Santo.
 -Amém.
-Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe.
-Graças a Deus.

-Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
-Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Após-
tolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. 
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima 
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a 
paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o 
Espírito Santo. -Amém.
-A paz do Senhor esteja sempre convosco.
-O amor de Cristo nos uniu.
-No Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos com 
um sinal de paz.
-Cordeiro de Deus, ...
-Felizes os convidados para o Banquete nupcial do 
Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 
do mundo.
-Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
O Espírito está sobre mim, / O Espírito a mim 
consagrou, / Boa-Nova aos cativos levar, / A 
seus pobres pregar me enviou!
1. Bendito o Deus de Israel, / Que a seu povo visi-
tou / E deu-nos libertação, / Enviando um Salvador, 
/ Da casa do rei Davi, / Seu ungido servidor.
2. Cumpriu-se a voz dos profetas, / Desde os tem-
pos mais antigos, / Quis libertar o seu povo / Do 
poder dos inimigos, / Lembrando-se da aliança / De 
Abraão e dos antigos.
3. Fez a seu povo a promessa / De viver na liberda-
de, / Sem medos e sem pavores / Dos que agem 
com maldade / E sempre a Ele servir, / Na justiça e 
santidade.
4. É Ele o Sol Oriente / Que nos veio visitar. / Da 
morte, da escuridão, / Vem a todos libertar. / A nós, 
seu povo reunido, / Para a paz faz caminhar.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

PASTORAL ORGÂNICA E LIBERTADORA
A Igreja, ensina Paulo na 2.ª leitura, é o corpo, organismo composto de diversos órgãos. Para 

poder agir como convém, é preciso que todos os órgãos do organismo colaborem. O pé não 
pode desprezar a mão, nem ocupar seu espaço. Este ideal (de construir um corpo com todos 
os seus órgãos bem coordenados) é o que hoje se chama a “pastoral orgânica” da Igreja. Não 
fria organização, mas amor e carinho agindo harmoniosa e organicamente – amor que tenha 
cabeça! Esta pastoral orgânica, este formar corpo, é indispensável para que a Igreja continue a 
fazer aquilo que Jesus, no evangelho, proclama ser sua missão, anunciar a boa-nova aos pobres 
e oprimidos. Pois uma Igreja dividida, entregue ao jogo da ambição e do poder, como poderia 
ela priorizar os que não têm nada a oferecer e optar verdadeiramente pelos pobres e oprimidos?

A opção pelos pobres, ao modelo de Jesus, e a coerência da Igreja na sua vida e pastoral são 
inseparáveis. Quem recebeu o dom do saber – os teólogos e professores – tem de colocá-lo a 
serviço dos simples, para que entendam a vida da Igreja e participem dela como sujeitos cons-
cientes. Quem tem o dom da administração deve fazer com que as possibilidades econômicas 
dos ricos estejam à disposição dos necessitados. Quem tem o dom de governar deve usá-lo para 
animar, e não para impor decisões autoritárias. Os que muito podem, material ou socialmente, 
devem formar organismo único com os que pouco podem. Os que pouco podem devem se em-
penhar como sujeitos para criar a comunidade  fraterna em que todos vivem solidários.

Organicidade pastoral é isso: que todas as possibilidades e funções estejam bem unidas em 
torno do “alegre anúncio” que por Jesus foi dirigido em primeiro lugar aos pobres e oprimidos, 
anunciando a sua libertação como sinal de um novo tempo, de uma nova realidade. Para isso, a 
Igreja deve ser comunidade de amor em “atos de verdade” (1Jo 3,18). Ela é o corpo, a presença 
atuante do próprio Cristo, levando adiante a sua missão.

(Johan Konings, S.J.; Liturgia Dominical – Mistério de Cristo e formação dos fiéis [anos A – B – C]; Ed. Vozes). 
Amilton Gonçalves Cruz - Instituto Franz de Castro Holzwarth
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SEGUNDA: At 22,3-16 ou At 9,1-22; Sl 116(117); 
Mc 16,15-18.
TERÇA: 2Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5; Sl 95(96); Lc 10,1-9.
QUARTA:  2Sm 7,4-7; Sl 88(89); Mc 4,1-20.
QUINTA: 2Sm 7,18-19.24-29; Sl 131(132); Mc4,21-
25.
SEXTA: 2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Sl 50(51); Mc 
4,26-34.
SÁBADO: 2Sm 12,1-7a.10-17; Sl 50(51); Mc 4,35-41.
DOMINGO: Jr 1,4-5.17-19; Sl 70(71); 1Cor 12,31-
13,13 ou (mais breve): 1Cor 13,4-13; Lc 4,21-30 
(Jesus e os nazarenos).
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