
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS 

1. CANTO DE ENTRADA
Canto novo ao Senhor que é Deus / Canta, 
agora, ó terra inteira! / No seu santo templo 
brilham / Majestade e beleza!
1. Venham todos, com alegria, / Aclamar nosso 
Senhor, / Caminhando ao seu encontro, / Pro-
clamando 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.

2. SAUDAÇÃO 
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
- Amém.
- O Deus da esperança, que nos cumula de 
toda a 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 
- O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da 
Palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. 
Reconheçamos ser pecadores e invoquemos 
com confiança a misericórdia do Pai  (pausa).
- Senhor, que viestes procurar quem estava per-
dido, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que viestes dar a vida em resgate de 
muitos, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que congregais na unidade os vossos 
filhos dispersos, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna. - 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 da-
mos 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, aco-
lhei 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-Pode-
roso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, 
para que possamos, em nome do vosso Filho, 
frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Is 8,23b-9,3)
Leitura do Livro do Profeta Isaías. 
23bNo tempo passado o Senhor humilhou a 
terra de Zabulon e a terra de Neftali; mas re-
centemente cobriu de glória o caminho do mar, 
do além-Jordão e da Galileia das nações. 9,1O 
povo que andava na escuridão viu uma grande 
luz; para os que habitavam nas sombras da 
morte, uma luz resplandeceu. 2Fizeste crescer 
a alegria, e aumentaste a felicidade; todos se 
regozijam em tua presença como alegres cei-
feiros na colheita, ou como exaltados guerrei-
ros ao dividirem os despojos. 3Pois o jugo que 
oprimia o povo – a carga sobre os ombros, o 
orgulho dos fiscais – tu os abateste como na 
jornada de Madiã. - Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 26 (27))
- O Senhor é minha luz e salvação. / O Se-
nhor é a proteção da minha vida.
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3º DOMINGO DO TEMPO COMUM

 - O SENHOR É MINHA LUZ E SALVAÇÃO -
Buscando encontrar o Senhor no cotidiano de nossa vida, damos continuidade à liturgia 

do Tempo Comum. Hoje, vimos que se cumpriu o anúncio feito na noite de Natal: “O povo que 
estava nas trevas viu uma grande luz!” A liturgia deste domingo apresenta-nos, e nos convida a 
abraçar como nosso, o projeto de salvação e de vida plena que Deus tem para oferecer ao mun-
do e aos homens: o projeto do “Reino”. Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo que se manifesta 
na luta de todas as pessoas e grupos que se fazem presença de amor junto aos excluídos e 
marginalizados e que tornam presente entre nós o “Reino” que Jesus veio anunciar. Com amor 
e piedade, iniciemos a nossa celebração, cantando.



- O Senhor é minha luz e salvação; / de quem 
eu terei medo? / O Senhor é a proteção da mi-
nha vida; / perante quem eu tremerei?
- O Senhor é minha luz e salvação. / O Se-
nhor é a proteção da minha vida.
- Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só 
isto que eu desejo: habitar no santuário do Se-
nhor por toda a minha vida; / saborear a suavi-
dade do Senhor e contemplá-lo no seu templo.
- Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver 
na terra dos viventes. / Espera no Senhor e tem 
coragem, espera no Senhor!

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 1,10-13.17)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Co-
ríntios.
10Irmãos, eu vos exorto, pelo nome do Senhor 
nosso, Jesus Cristo, a que sejais todos concor-
des uns com os outros e não admitais divisões 
entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e 
concordes no pensar e no falar. 11Com efeito, 
pessoas da família de Cloé informaram-me a 
vosso respeito, meus irmãos, que está havendo 
contendas entre vós. 12Digo isso, porque cada 
um de vós afirma: “Eu sou de Paulo”; ou: “Eu 
sou de Apolo”; ou: “Eu sou de Cefas”; ou: “Eu 
sou de Cristo!”. 13Será que Cristo está dividido? 
Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de 
vós? Ou é no nome de Paulo que fostes batiza-
dos? 17De fato, Cristo não me enviou para bati-
zar, mas para pregar a boa-nova da salvação, 
sem me valer dos recursos da oratória, para 
não privar a cruz de Cristo da sua força própria. 
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Mt 4,12-23)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Pois do Reino a Boa-Nova Jesus Cristo anun-
ciava e as dores do seu povo, com poder, Jesus 
curava!

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

12Ao saber que João tinha sido preso, Jesus vol-
tou para a Galileia. 13Deixou Nazaré e foi morar 
em Cafarnaum, que fica às margens do mar da 
Galileia, 14no território de Zabulon e Neftali, para 
se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: 
15“Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho 
do mar, região do outro lado do rio Jordão, Ga-
lileia dos pagãos! 16O povo que vivia nas trevas 
viu uma grande luz, e para os que viviam na 
região escura da morte brilhou uma luz”. 17Daí 
em diante Jesus começou a pregar dizendo: 
“Convertei-vos, porque o Reino dos Céus está 
próximo”. 18Quando Jesus andava à beira do 

mar da Galileia, viu dois irmãos: Simão, chama-
do Pedro, e seu irmão André. Estavam lançan-
do a rede ao mar, pois eram pescadores. 19Je-
sus disse a eles: “Segui-me, e eu farei de vós 
pescadores de homens”. 20Eles imediatamente 
deixaram as redes e o seguiram. 21Caminhando 
um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos: 
Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Es-
tavam na barca com seu pai Zebedeu conser-
tando as redes. Jesus os chamou 22Eles imedia-
tamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. 
23Jesus andava por toda a Galileia, ensinando 
em suas sinagogas, pregando o Evangelho do 
Reino e curando todo tipo de doença e enfermi-
dade do povo”.
- Palavra do Senhor. 
- 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 po-
der do Espírito Santo; / nasceu da Virgem Ma-
ria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucifica-
do, 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 car-
ne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE.
- Confiantes na piedade do Deus que nos cha-
ma sempre mais a nos comprometermos com 
a construção de seu Reino, apresentemos nos-
sas orações.
1. Para que a comunidade de discípulos de vos-
so Filho que formam sua Igreja, possam sempre 
mais ajudar a humanidade a ouvir e responder 
a sua voz que chama a segui-lo com amor e sin-
ceridade de coração, nós vos pedimos, Senhor.
- Ó Senhor, escuta a nossa prece!
2. Para que acabe os conflitos entre as nações 
e para que todas as famílias do mundo vivam 
a promessa de paz, nós vos pedimos, Senhor.
3. Para que nossos governantes olhem com 
mais compaixão para seu povo, em especial 
para aqueles que sofrem a humilhação do de-
semprego e da miséria, nós vos pedimos, Se-
nhor.
4. Para que nossa comunidade seja uma ver-
dadeira família de irmãos que recebe a vida de 
Cristo, viva em unidade e comunhão, nós vos 
pedimos, Senhor.
(Conclusão espontânea do celebrante)

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, / Trans-
formando-as 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 / Ofertamos ao Se-
nhor, / Como prova de amizade, / Como prova 
de amor. / Com o vinho e com o pão, / Oferte-
mos ao Senhor / Nossa vida toda inteira, / O 
louvor da criação.

14. ORAÇÃO
- Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício 
seja aceito por Deus Pai, todo-poderoso. 
- Receba o Senhor por tuas mãos este sacri-
fício para a glória do teu nome para o nosso 
bem e de toda a santa Igreja.  

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

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
- O Senhor esteja convosco. 
- Ele está no meio de nós. 
- Corações ao Alto. 
- O nosso coração esta em Deus. 
- Demos graças ao Senhor nosso Deus. 
- É nossa dever e nossa salvação.

NA VERDADE é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e 
Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele 
é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. 
Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro 
homem, concebido do Espírito Santo e nascido 
da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa von-
tade e reunir um povo santo em vosso louvor, 
estendeu os braços na hora da sua paixão a fim 
de vencer a morte e manifestar a ressurreição. 
Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os 
santos proclamam vossa glória. Concedei-nos 
também a nós associar-nos a seus louvores, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
- Santo, Santo, Santo...
NA VERDADE, ó Pai, vós sois Santo e fonte de 
toda santidade. Santificai, pois, estas oferen-
das, derramando sobre elas o vosso Espírito, 
a fim de que se tornem para nós o Corpo e † o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
ESTANDO para ser entregue e abraçando livre-
mente a paixão, 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 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 
bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, 
a vossa morte, enquanto esperamos a vossa 
vinda!
CELEBRANDO, pois, a memória da morte e res-
surreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, 
ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e 
vos agradecemos porque nos tornastes dignos 
de estar aqui na vossa presença e vos servir.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E NÓS VOS SUPLICAMOS que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reuni-
dos pelo Espírito Santo num só corpo.
- Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
LEMBRAI-VOS, ó Pai, da vossa Igreja que se faz 
presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa Francisco, com o nos-
so Bispo Cesar e todos os ministros do vosso 
povo.
- Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
LEMBRAI-VOS também dos nossos irmãos e 
irmãs que morreram na esperança da ressur-
reição e de todos os que partiram desta vida: 
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
- Lembrai-vos, ó  Pai, dos vossos filhos!
ENFIM, nós vos pedimos, tende piedade de 
todos nós e dai-nos participar da vida eterna, 
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, com os santos Apóstolos e todos 
os que neste mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, 
vosso Filho.
- Concedei-nos o convívio dos eleitos.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espí-
rito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e 
para sempre. - Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- Antes de participarmos do banquete da Euca-
ristia, sinal de reconciliação e vínculo de união 
fraterna, rezemos, juntos, como o Senhor nos 
ensinou:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa miseri-
córdia, sejamos sempre livres do pecado e pro-
tegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo 
a esperança, aguardamos a vinda do Cristo 
Salvador.
- Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre!
- Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: 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 



EVANGELIZAR COM PALAVRAS E AÇÕES
Sete séculos antes de Cristo, duas tribos de Israel – Zabulon e Neftali – foram deportadas para 

a Assíria e povos pagãos tomaram seu lugar. A região ficou conhecida como “Galiléia dos pagãos”. 
Naquele mesmo tempo, o profeta Isaias anunciou que o novo rei de Judá poderia ser uma luz para as 
populações oprimidas (1ª leitura). Sete séculos depois, Jesus começa sua atividade exatamente na-
quela região, a Galiléia dos pagãos. Realiza-se, de modo bem mais pleno, o que Isaías anunciara. É o 
que nos ensina o evangelho de hoje.

Jesus anuncia a chegada do Reino de Deus. Mas não o faz sozinho. Do meio do povo chama seus 
colaboradores. Dos pescadores do lago da Galiléia ele faz “pescadores de homens”, que se dedicam à  
missão de Jesus: anunciar a boa-nova, a libertação de seu povo oprimido. Esse anúncio não acontece 
somente por palavras, mas também por ações. Jesus e os seus discípulos curam enfermos, expulsam 
demônios... Anunciar o reino implica aliviar o sofrimento, pois é a realização do plano do amor de Deus. 

Atualmente nosso povo anda muito oprimido pelas doenças físicas, pelas doenças da sociedade: 
exploração, empobrecimento dos trabalhadores, etc. Deus é sua última esperança. Ao experimentar os 
sofrimentos do mundo moderno, o povo entende o que Jesus pregou (justiça, amor, etc.) como boa-
-nova, à medida que se realize algum sinal disso em sua vida (alívio de sofrimento pessoal e social). 
Um desafio para nós. 

Onde estão hoje os pescadores de homens, agricultores de fiéis, operários do Reino – chamados 
do meio do povo? Assim como os discípulos, que deixaram de ser meros pescadores de peixes, para 
se tornarem “pescadores de homens”, somos chamados para evangelizar e anunciar o Reino, puxar 
gente para a comunidade de Jesus. E a Igreja, como um todo, deve voltar a uma simplicidade que 
possibilite que pessoas do povo levem o anúncio a seus irmãos e assumam a responsabilidade que 
isso implica.

Amilton Gonçalves Cruz - Instituto Franz de Castro Holzwarth

Por Cristo, nosso Senhor.  -Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- A paz de Deus, que supera todo entendimen-
to, guarde os vossos corações e vossas mentes 
no conhecimento e no amor de Deus, e de seu 
Filho, nosso Senhor Jesus Cristo.
- Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho 
† e Espírito Santo.
- Amém.
- Levai a todos a alegria do Senhor ressuscita-
do; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus.

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.
- Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-
-vos com um gesto de comunhão fraterna.
- Cordeiro de Deus, ...
- Eu sou o Pão vivo, que desceu do céu: se al-
guém come deste Pão, viverá eternamente. Eis 
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mun-
do.
- Senhor, eu não sou digno(a) que entreis em 
minha morada, mas dizei uma palavra e serei 
salvo(a).

17. CANTO DA COMUNHÃO
Houve um tempo em que éramos trevas, / 
Hoje andamos à luz de tua luz. / Tua face é 
que nos ilumina, / Para andarmos no claro, ó 
Jesus! (Bis)
1. Bendito o Deus de Israel, / Que seu povo visi-
tou / E deu-nos libertação / Enviando um Salva-
dor, / Da casa do rei Davi, / Seu ungido servidor.
2. Cumpriu 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.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Concedei-nos, Deus Todo-Podero-
so, que, tendo recebido a graça de uma nova 
vida, sempre nos gloriemos dos vossos dons. 
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