Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna.
Todos: Amém.

Celebração Dominical - Ano XLI - Nº 2323
3º DOMINGO DO TEMPO COMUM
26 de janeiro de 2020 - Ano A - Verde
“Segui-me, e eu farei de vós pescadores de
homens”. Mt 4,19

RITOS INICIAIS

Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
Presid.: Cristo, tende piedade de nós!
Todos: Cristo, tende piedade de nós!
Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
06. GLÓRIA (95º 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, o
Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, no
esplendor.Amém! Amém!

01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: Irmãos e irmãs, viemos aqui para celebrar o mistério pascal de Cristo. Esse mistério
nos envolve com sua luz e ilumina toda nossa
existência. Jesus, luz do mundo e Palavra Eterna
do Pai se manifestará à sua Igreja reunida nesta
assembleia santa. Nesse Domingo, deixemo-nos
guiar pela Palavra, Sabedoria de Deus e alimento
de nossa fé. Acolhendo-a na vida e no coração,
sejamos por Ela transformados para que também
nós sejamos luz na vida de nossos irmãos e irmãs. 07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Deus eterno e todo-poderoso dirigi a
nossa vida segundo o vosso amor, para que
02. CANTO INICIAL
possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em
1. Entoai ao Senhor novo canto, pois prodígios
boas obras. Por N. S.J.C...
foi ele quem fez; sua mão e o seu braço a vitória
lhe deram de vez.
Ref.: Então os povos viram o Deus que nos salvou. Por isso, ó terra inteira, cantai louvor a Deus.
2. O Senhor revelou seu auxílio, sua justiça aos
povos mostrou, recordou-se de sua bondade em
favor de seu povo fiel.
3. Celebrai o Senhor com a harpa; com a lira, o
saltério cantai. Com tambores, cornetas e flautas
aclamai ao Senhor, Deus e Rei.

03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA
04. ATO PENITENCIAL

05. CANTO PENITENCIAL (96º enc.)
1. 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.
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LITURGIA DA PALAVRA
Coment.: Nossos corações enchem-se de alegria,
pois o Senhor nosso Deus irá nos falar e nos oferecer sua Palavra que é alimento de salvação e sinal
permanente do seu amor por nós. Com devoção e
piedade, escutemos a voz do Senhor.

I LEITURA – Is 8,23b-9,3
08. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS
23b
No tempo passado o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali; mas recentemente 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 ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. 3Pois o jugo que
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oprimia o povo, - a carga sobre os ombros,
o orgulho dos fiscais – tu os abateste como
na jornada de Madiã. PALAVRA DO SENHOR.
09. SALMO RESPONSORIAL
Sl 26(27)
(Mel.: “Ó Senhor nosso Deus...”)
Ref.: O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida.
1. O Senhor é minha luz e salvação;/ de quem
eu terei medo?/ O Senhor é a proteção da minha
vida;/ perante quem eu tremerei?
2. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa,/ e é
só isto que eu desejo:/ habitar no santuário do
Senhor/ por toda a minha vida;/ saborear a suavidade do Senhor/ e contemplá-lo no seu templo.
3. Sei que a bondade do Senhor hei de ver/ na
terra dos viventes./ Espera no Senhor e tem coragem,/ espera no Senhor!

II LEITURA – 1Cor 1,10-13-17
10. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO
PAULO AOS CORÍNTIOS - 10Irmãos, eu vos
exorto, pelo nome do Senhor nosso, Jesus
Cristo, a que sejais todos concordes 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
batizados? 17De fato, Cristo não me enviou
para batizar, 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.

EVANGELHO – Mt 4,12-23
11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Alê, alê, aleluia, alê, alê, aleluia / :Alê, alê,
aleluia, alê, aleluia:/
1. Pois do Reino a Boa Nova Jesus Cristo anunciava
/ E as dores do seu povo, com poder, Jesus curava.

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE
JESUS CRISTO SEGUNDO MATEUS - 2Ao
saber que João tinha sido preso, Jesus voltou
para a Galileia. 13Deixou Nazaré e foi morar em
Cafarnaum, que fica às margens do mar da Ga26/janeiro/preto/p2

lileia, 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,
Galileia dos pagãos! 16 O povo que andava
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, chamado Pedro, e seu irmão André.
Estavam lançando rede ao mar, pois eram
pescadores. 19Jesus disse a eles: “Segui-me,
e eu farei de vós pescadores de homens”.
20
Eles imediatamente deixaram as redes e
o seguiram. 21Caminhando um pouco mais,
Jesus viu outros dois irmãos: Tiago, Filho de
Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca
com seu pai Zebedeu consertando as redes.
Jesus os chamou. 22Eles imediatamente 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 enfermidade do povo. PALAVRA DA SALVAÇÃO.
13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)
14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)
Presid.: Irmãos e irmãs: rezemos a Deus Pai todo-poderoso, para que a Palavra revelada e o trabalho de cada dia se tornem, para todos os homens,
fonte de salvação, e peçamos:
Todos: Senhor, escutai a nossa prece.
1. Pela Igreja católica, para que tenha verdadeiro
desejo de unidade respeitando todos os que creem
de modo diferente, rezemos ao Senhor...
2. Pelo nosso país e por todas as nações, para que
cresçam na paz e na justiça, em liberdade, respeito
mútuo e concórdia, rezemos ao Senhor...
3. Pelos anunciadores do Evangelho, para que o
Espírito os ensine a falar como Jesus, de modo que
o mundo os compreenda, rezemos ao Senhor...
4. Por todos nós aqui reunidos no Senhor, para
que hoje se cumpra também em nós a passagem
da Escritura que acabamos de ouvir, rezemos ao
Senhor...
(Outras intenções)
Presid.: Concedei Senhor, à vossa Igreja a graça
de saber anunciar, com fidelidade, a Boa Nova que
o vosso Filho Jesus Cristo proclamou na sinagoga
de Nazaré. Ele que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

Celebração Dominical, 19 de janeiro de 2014

15. CANTO DAS OFERENDAS (90ºencontro)
1. O pão e o vinho são os frutos desta terra e do
trabalho que a mão humana empreendeu. Eles
contêm toda força e energia, são os dons da natureza criada por Deus.
Ref.: Bendito seja o Senhor da Criação pelo
vinho e pelo pão neste Santo Altar. Por nossa
vida a serviço dos irmãos. Ela é dom, é doação de quem vive para amar.
2. O pão e o vinho se traduzem em nossa vida
(A alegria, o sofrimento ou os frutos seus). Neles
estão todo o clamor e a esperança de um mundo
novo no projeto do bondoso Deus.

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos para que sejam
santificadas e nos tragam a salvação. Por Cristo,
nosso Senhor.
17. PREFÁCIO
(MR p. 431)
Presid.: 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. Nascendo na condição humana, renovou inteiramente
a humanidade. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo, glorioso, da morte,
trouxe-nos a vida eterna. Subindo, triunfante, ao
céu, abriu-nos as portas da eternidade. E, enquanto esperamos a plenitude de vosso Reino,
com os anjos e com todos os santos, nós vos
aclamamos, cantando (dizendo) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...
18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(MR p. 478)
Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte
de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas,
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.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Presid.: Estando para ser entregue e abraçando
livremente 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!
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Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde,
Senhor Jesus!
Presid.: Celebrando, pois, a memória da morte e
ressurreição 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.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Presid.: E nós vos suplicamos que, participando do
Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo
Espírito Santo num só corpo.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Presid.: 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 nosso Bispo Carlos José e todos os ministros do vosso povo.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Presid.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e
irmãs que morreram na esperança da ressurreição
e de todos os que partiram desta vida: acolhei-os
junto a vós na luz da vossa face.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de
todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com
a Virgem Maria, mãe de Deus, com 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.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
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!

RITO DA COMUNHÃO
19. 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
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 vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o
Pai e o Espírito Santo. Todos: Amém.
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22. CANTO DE COMUNHÃO I
(96º enc.)
1. O Senhor está na brisa mansa e tão suave,
O Senhor está na sarsa que arde e não se
consome. Deus está e estará, onde dois ou
mais se reunirem no seu nome
Ref.: Para onde iremos Senhor? Contigo
queremos ficar! Permanentes no Teu amor.
Nunca irás nos abandonar. Contigo comungamos. Corpo e Sangue nos entregas.
Só em Ti encontraremos palavras de vida
eterna.
2. O Senhor está na assembleia reunida. O
Senhor está no pão do céu que é partilha. Na
palavra Deus está, proclamada, viva na Santa
Eucaristia.
3. O Senhor está no pobre fraco e excluído. O
Senhor está no doente e desvalido. No idoso
Deus está, na criança só, no faminto, no mendigo...
4. O Senhor está no amor-fraternidade. O Senhor está na paz, partilha e unidade. Na Esperança Deus está, no perdão, na fé, na alegria e
caridade.
20. CANTO DE COMUNHÃO II
Ref.: Provai e vede, provai e vede, quão suave
é Senhor Deus, quão suave é o Senhor Deus.
1. Bendirei o Senhor Deus para sempre na
minha boca seu louvor não vai cessar. Vinde
comigo, com alegria engrandecer o Senhor
Deus e o exaltar.
2. É feliz quem em Deus busca refúgio na sua vida
nada lhe pode faltar. Vinde comigo, vinde ouvir-me, dos meus temores o Senhor me fez livrar.
3. O Senhor volta seus olhos para o justo que
faz o bem, que não engana e busca a paz. E
Ele atende os seus clamores reconhecendo
todo o bem que o justo faz.

22. 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. Amém.
RITO FINAL
Exortações Finais e Bênção
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24. CANTO FINAL
(93º enc.)
1. Embora sejamos tantos, dos mais variados
cantos / O chamado do Senhor, pra viver no seu
amor / Vê em todos a beleza, todos tem a sua
riqueza.
Ref.: Mãe da unidade, / Nos dê forças para
conviver com a diversidade. / Mãe da humildade, / Nosso sim vamos viver com a alegria
e caridade.
2. Os dons vêm do Santo Espírito, em palavras,
sons e ritos / Unida a Jesus, segue a Igreja a sua
luz / Terna esposa canta glórias; enfeitada com
suas joias.
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