
III DOMINGO DO TEMPO COMUM

25 de Janeiro de 2015
Ano B - São Marcos

 Cor Verde

“Segui-me e Eu farei de vós pescadores de 
homens.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: A liturgia do 3º Domingo do Tempo 
Comum propõe-nos a continuação da reflexão 
iniciada no passado domingo. Recorda, uma vez 
mais, que Deus ama cada homem e cada mulher 
e chama-os à vida plena e verdadeira. A resposta 
do homem ao chamamento de Deus passa por 
um caminho de conversão pessoal e de identifi-
cação com Jesus. A resposta é pessoal, mas o 
compromisso é comunitário.

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: 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 N. S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

I LEITURA (Jn 3,1-5.10)
Coment.:  Existe um convite para converter-se e 
um convite para ajudar as pessoas a se conver-
terem, como falará a primeira leitura. Converter-
-se para viver como discípulos e discípulas do 
Mestre, não se apegando à figura desse mundo, 
mas caminhando nas estradas de Jesus. 

09. LEITURA DA PROFECIA DE JONAS
1A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, pela 
segunda vez: 2“Levanta-te e põe-te a caminho 
da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a 
mensagem que eu te vou confiar”. 3Jonas pôs-
-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do 
Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito gran-
de; eram necessários três dias para ser atraves-
sada. 4Jonas entrou na cidade, percorrendo o 
caminho de um dia; pregava ao povo, dizendo: 
“Ainda quarenta dias, e Nínive será destruída”. 
5Os ninivitas acreditaram em Deus; aceitaram 
fazer jejum, e vestiram sacos, desde o superior 
ao inferior. 10Vendo Deus as suas obras de con-
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06. GLÓRIA (Apostila 85º Encontro)
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 

seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os 
que foram libertados.

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos, damos glória ao vosso nome, 
vossos dons agradecemos.

3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai; 
vós, de Deus cordeiro santo, nossas culpas 
perdoai.

4. Vós que estais junto do Pai, como nosso 
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor.

5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Se-
nhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, no 
esplendor.

Final: Amém! Amém!

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Presid.: O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da 
Palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão.Reco-
nheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança 
a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados:
Todos: Confesso a Deus todo poderoso e a vós, irmãos 
e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos 
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.

02. CANTO INICIAL  - 90º encontro
1. A Tua Igreja vem feliz e unida/ Agradecer a 

Ti, ó Deus da vida. Com grande júbilo, rezar, 
louvar/ E a boa nova ao mundo anunciar

Ref.: É Tua Igreja, Senhor/ Que canta com 
alegria. Esta que busca o amor/ Vivenciar 
todo dia. Que vai levar salvação/ Esta é a 
nossa missão.

2. Nós que fazemos parte desta Igreja/ Que 
missionária é por natureza. Te damos gra-
ças por Teu esplendor/ Seremos eco do Teu 
grande amor

3. Todos os povos serão Teus discípulos/ E 
batizados com Teu Santo Espírito

Temos certeza de tua companhia/ Nos dando 
força hoje e todo dia

05. CANTO PENITENCIAL
  1. Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison! 

Christe eleison!
2. Senhor, piedade! Cristo, piedade! Senhor, pieda-

de! Cristo, piedade!
3. Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison! 

Christe eleison!

Presid.: Deus todo poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à 
vida eterna.
Todos: Amém.
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10. SALMO RESPONSORIAL - Sl 25 (24) 
        (Melodia: MOSTRAI-ME, Ó SENHOR...... 92º encontro
        Cheia de graça a rainha está)
Ref.: Mostrai-me, ó Senhor, vossos cami-

nhos, vossa verdade me oriente e me 
conduza!

1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, 
e fazei-me conhecer a vossa estrada! 
Vossa verdade me oriente e me conduza, 
porque sois o Deus da minha salvação.

2. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura 
e a vossa compaixão, que são eternas! De 
mim lembrai-vos, porque sois misericór-
dia e sois bondade sem limites, ó Senhor!

3. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz 
ao bom caminho os pecadores. Ele diri-
ge os humildes na justiça, e aos pobres 
ele ensina o seu caminho.
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II LEITURA (1Cor 7,29-31)

12. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO 
PAULO AOS CORÍNTIOS
29Eu digo, irmãos: o tempo está abreviado. 
Então que, doravante, os que têm mulher 
vivam como se não tivessem mulher; 30e os 
que choram, como se não chorassem, e os 
que estão alegres, como se não tivessem 
alegres; e os que fazem compras, como se 
não possuíssem coisa alguma; 31e os que 
usam do mundo, como se dele não estives-
sem gozando. Pois a figura deste mundo 
passa. Palavra do Senhor. 

EVANGELHO (Mc 1,14-20)

14.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
       (Apostila 84º Encontro)
Ref.: Aleluia, aleluia! Vamos aclamar o Evange-

lho, aleluia! (bis)
1. O Reino do céu está perto! Convertei-vos, ir-

mãos, é preciso! Crede todos no Evangelho!

15. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 
14Depois que João Batista foi preso, Jesus 
foi para a Galiléia, pregando o evangelho de 
Deus e dizendo: 15“O tempo já se completou 
e o Reino de Deus está próximo. Convertei-
-vos e crede no Evangelho!” 16E, passando 
à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão 
e André, seu irmão, que lançavam a rede 

LITURGIA EUCARÍSTICA

ao mar, pois eram pescadores. 17Jesus 
lhes disse: “Segui-me e eu farei de vós 
pescadores de homens”. 18E eles, deixando 
imediatamente as redes, seguiram a Jesus. 
19Caminhando mais um pouco, viu também 
Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam 
na barca, consertando as redes; 20e logo os 
chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na 
barca com os empregados, e partiram, se-
guindo Jesus. Palavra da Salvação.

16. HOMILIA

17. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

18. ORAÇÃO DOS FIÉIS

19. CANTO DAS OFERENDAS - 92º encontro
1. Que maravilha, Senhor, estar aqui! Sentir-

-se Igreja reunida a celebrar. Apresentando 
os frutos do caminho, No pão e vinho, ofer-
tas deste altar.            

Ref.: Bendito sejais por todos os dons! Ben-
dito sejais pelo vinho e pelo pão! /: Bendito, 
bendito, Bendito seja Deus para sempre. 
(Bis) 

2. Que grande bênção servir nesta missão, 
Missão de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-
-se Igreja, formar comunidade, Ser solidário, 
tornar-se um povo irmão.

3. Que graça imensa viver a mesma fé; Ter 
esperança de um mundo bem melhor; Na 
caridade sentir-se familiares, Lutando jun-
tos em nome do Senhor.

20. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, acolhei com bondade as ofe-
rendas que vos apresentamos para que sejam 
santificadas e nos tragam a salvação. Por Cristo, 
nosso Senhor.

21. ORAÇÃO EUCARÍSTICA MANAUS V 
     (MR p. 495)
Presid.: É justo e nos faz todos ser mais santos lou-
var a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, 
agradecendo com Cristo, vosso filho, nosso irmão.  
É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se ofere-
ce por nós todos, mandando que se faça a mesma 
coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui 
estamos bem unidos, louvando e agradecendo com 
alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz 
dos santos todos, pra cantar (dizer):

Santo, Santo, Santo,...

versão e que os ninivitas se afastavam do mau 
caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal 
que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Pa-
lavra do Senhor.



Presid.: A todos que chamastes pra outra vida 
na vossa amizade, aos marcados com o sinal da 
fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que vivam 
para sempre bem felizes no reino que pra todos 
preparastes.
Todos: A todos dai a luz que não se apaga!

Presid.: E a nós, que agora estamos reunidos 
e somos povo santo e pecador, dai força para 
construirmos juntos o vosso reino que também 
é nosso.

Presid.: 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!
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Presid.: Senhor, vós que sempre quisestes ficar 
muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, 
falando conosco por ele, mandai vosso Espírito 
Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem 
no Corpo X e no Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.
Todos: Mandai vosso Espírito Santo!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, cean-
do com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em 
suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu 
o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Do 
mesmo modo, no fim da ceia, tomou 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 REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM. Tudo isto é mistério da fé!
Todos: Toda vez que se come deste Pão, toda 
vez que se bebe deste Vinho, se recorda a 
paixão de Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta.

Presid.: Recordamos, ó Pai, neste momento, a 
paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição 
e ascensão; nós queremos a vós oferecer este 
Pão que alimenta e que dá vida, este Vinho que 
nos salva e dá coragem.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: E quando recebermos Pão e Vinho, o 
Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos 
una num só corpo, pra sermos um só povo em 
seu amor.
Todos: O Espírito nos una num só corpo!

Presid.: Protegei vossa Igreja que caminha nas 
estradas do mundo rumo ao céu, cada dia re-
novando a esperança de chegar junto a vós, na 
vossa paz.
Todos: Caminhamos na estrada de Jesus!

Presid.: Dai ao santo Padre, o Papa Francisco 
ser bem firme na Fé, na Caridade, e a Celso An-
tônio que é Bispo desta Igreja muita luz pra guiar 
o seu rebanho.
Todos: Caminhamos na estrada de Jesus!

Presid.: Esperamos entrar na vida eterna com a 
Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos 
e todos os santos, que na vida souberam amar 
Cristo e seus irmãos.
Todos: Esperamos entrar na vida eterna!

Rito da Comunhão

22. Todos: Pai Nosso...
Presid.: 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.
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

Presid.: 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 Igre-
ja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade! 
Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)

23. CANTO DE COMUNHÃO - 92º encontro
1.Chamado pra terra distante/ Com idade já bem 

avançada foi Abraão/ Seguiu o caminho confian-
te/ Cumpriu sua grande missão

REF.: VEM, VEM, VEM/ VEM QUE EU TE CHAMO/
VEM PRA PARTILHAR OS DONS/ VEM PRA 
REPARTIR O PÃO/ VAI, VAI, VAI/ VAI QUE ES-
TOU CONTIGO/ENSINA A PARTILHAR O DONS/ 
ENSINA A REPARTIR O PÃO/ VEM QUE EU TE 
CHAMO E VAI

2.Profeta de nações diversas/ Querido por Deus 
antes mesmo de ser embrião/ Plantou Jeremias 
justiça/ Cumpriu sua grande missão

3. Adulto e já bem preparado/ Na luz foi ao solo 
aceitando sua vocação/ Pilar da Igreja então 
Paulo/ Cumpriu sua grande missão

4.As redes ficaram na praia/ As chaves da Igreja 
ficaram em suas mãos/ De pedra alicerce então 
Pedro/ Cumpriu sua grande missão

5. Chamados por Deus somos todos/ A um sim 
responder na partilha dos dons e do pão/ Nos 
gestos de amor nós queremos/ Cumprir nossa 
grande missão



RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd - 2Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5 ; Sl 95(96); Lc 10,1-9 
3ª Vm - Hb 1,10; Sl 39; Mc 3,31-35
4ª Vm - Hb 10,11-18; Sl 109; Mc 4,1-20
5ª Vd - Hb 10,19-25; Sl 23; Mc 4,21-25
6ª Vd - Hb 10,32-39; Sl 36; Mc 4,26-34
Sb Br - Hb 11,1-2.8-19; Sl (Lc 1); Mc 4,35-41
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25. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Concedei-nos, Deus todo-poderoso que, 
tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre 
nos gloriemos dos vossos dons. Por Cristo, nosso 
Senhor.

  25. CANTO FINAL - 90º encontro
Ref.: Louvai a Deus, povo santo, exaltai-o neste 

ano jubilar. Ao Senhor elevemos nosso canto, 
com alegria vamos todos celebrar!

1.Diocese de Apucarana, porção do povo eleito 
neste chão, “Todos sejam um” na fraternidade 
e comunhão.

2. Juntos, congregados pelo amor, com os frutos 
que o Espírito produz: “Tudo para todos”, sem-
pre confiantes em Jesus.

3. No caminho da verdade e vida, levando a Pala-
vra com ardor, “Andando pregai”, conduzidos 
por Nosso Senhor.

4. São cinquenta anos de missão, eis que recor-
damos nossa história! “Na Cruz do Senhor” 
proclamamos, hoje, sua vitória!

5. Com a esperança que nos move a sermos  para 
o mundo sal e luz, Virgem Mãe de Lourdes a seu 
Filho Amado nos conduz!
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Cantos: Cristiane e Marcos da Matta 
              yascris@ibest.com.br
Diaconais: Diácono Durvalino Bertasso
Diagramação: José Luiz Mendes
Impressão: Gráfica Diocesana

ORAÇÃO DO JUBILEU
Nós vos bendizemos, ó Pai, Senhor do céu e da 

terra, [Lc 10,21 porque, nestes 50 anos de história da 
nossa Diocese de Apucarana, não só nos mostrastes 

o caminho a seguir, mas nos destes condições de 
caminhar, seguindo Jesus, vosso Filho e nosso 

Irmão,  como discípulos missionários, [Aparecida] 
para que, nEle, todos tivessem vida e vida em 

abundância. [Jo 10,10]
“Pai, que todos sejam um”,  [Jo 17,21]  [Romeu]      

à luz do Concílio Ecumênico Vaticano II, nos vários 
níveis de Igreja, com nossos pastores e animadores,  

nas assembleias e nos conselhos,
“para que o mundo creia” que nos enviastes. 

[Jo 17,21]
Tornai-nos, ó Pai, “tudo para todos”. [1Cor 9,22] 

[Domingos] 
Fazei-nos “servos de todos”, [1Cor 9,19]

especialmente das crianças e dos idosos, dos 
migrantes e perseguidos, dos enfermos 

e abandonados.
Acolhendo com alegria as palavras finais de vosso 

Filho Ressuscitado, “Andando, pregai”, [Luís]
assumimos o compromisso de ser uma Igreja em 
saída missionária, atenta sobretudo à família e à 

juventude.
Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito de santidade, 

[Is 63,10] para sermos, nesta terra santa do Norte 
do Paraná e neste tempo de graça do Jubileu, uma 

porção viva do vosso Povo eleito,
anunciando, celebrando e partilhando [At 2,42-47].
Que nossa glória esteja “na cruz de Nosso Senhor 

Jesus Cristo”, [Gl 6,14] [Celso]
na qual está nossa salvação, vida e ressurreição,

por quem fomos salvos e libertos.

Deus tende misericórdia de nós e 
nos abençoai. [Nm 6,22-27]

Brilhe sobre nós a vossa face e tende 
misericórdia de nós.

Amém.

 

R. Ponta Grossa, 1806 B

  24. CANTO DE COMUNHÃO II
1.Tu, te abeiraste da praia/ Não buscaste nem 

sábios nem ricos,/ Somente queres que eu te 
siga!

Ref.: Senhor, tu me olhaste nos olhos,/ A sorrir, 
pronunciaste meu nome,/ Lá na praia, eu lar-
guei o meu barco,/ Junto a Ti buscarei outro 
mar.

2.Tu sabes bem que em meu barco/ Eu não te-
nho nem ouro nem espadas/ Somente redes e 
o meu trabalho

3.Tu, minhas mãos solicitas,/ Meu cansaço que 
a outros descanse,/ Amor que almeja seguir 
amando.


