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2. Ele cumpre o que promete; / podem nele confiar! /
Ele ama o que é direito e ele sabe bem julgar. / Sua
palavra fez o céu, / fez a terra e fez o mar.
3. Ele faz do mar um açude / e governa os oceanos. /
Toda a terra a ele teme, mesmo os corações humanos.
/ Tudo aquilo que ele diz / não nos causa desenganos.

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

3. ATO PENITENCIAL

RITOS INICIAIS
A. Irmãos e irmãs, chamados
pelo Senhor, precisamos tomar
consciência da chegada do Reino de
Deus. A liturgia de hoje nos convida
a refletir sobre a escuta da mensagem
do Senhor e sobre a capacidade que
temos de deixar nossos interesses
pessoais para sermos uma Igreja
“em saída”. Cantemos ao Senhor um
canto novo:

1. CANTO DE ABERTURA
[Hin. ABC Litúrgico, p.201 – Melodia Toda terra te adore]
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, proclamando 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 Salvador.
/ Igualmente demos glória ao Espírito de amor. / Hoje
e sempre, eternamente, cantaremos seu louvor.
Ou: [Hinário ABC Litúrgico, p.141]
No meio da tua casa / recebemos, ó Deus, a tua graça! / Sem
fim nossa louvação. / Pois a justiça está toda em tuas mãos!
1. Alegrai-vos no Senhor! / Quem é bom venha louvar!
/ Peguem logo o violão e o pandeiro pra tocar. / Para
ele um canto novo / vamos, gente, improvisar.

S. 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).
S. Senhor, que viestes, não para condenar, mas para
perdoar, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido,
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. HINO DE LOUVOR
T. 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
S. Oremos: (pausa) 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. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. Jonas representa aqueles que
relutam para dizer “sim” ao
Senhor. Sua missão foi anunciar
a Palavra numa terra que não
conhecia o Deus de Israel. Com o
início do ministério de Jesus, chega
também o Reino de Deus, convite
para uma nova vida. Ouçamos:

6. PRIMEIRA LEITURA (Jn 3,1-5.10)
Leitura da Profecia de Jonas.
A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, pela segunda
vez: “Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade
de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou
confiar”. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme
a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito
grande; eram necessários três dias para ser atravessada.
Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um
dia; pregava ao povo, dizendo: “Ainda quarenta dias,
e Nínive será destruída”. Os ninivitas acreditaram em
Deus; aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde
o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de
conversão e que os ninivitas se afastavam do mau
caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha
ameaçado fazer-lhes e não o fez. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 24 (25)
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos; vossa verdade
me oriente e me conduza!
• 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.
• Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura / e a vossa
compaixão, que são eternas! / De mim lembrai-vos,
porque sois misericórdia / e sois bondade sem limites,
ó Senhor!
• O Senhor é piedade e retidão / e reconduz ao bom
caminho os pecadores. / Ele dirige os humildes na
justiça / e aos pobres ele ensina o seu caminho.

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 7,29-31)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Eu digo, irmãos: o tempo está abreviado. Então que,
doravante, os que têm mulher vivam como se não tivessem
mulher; e os que choram, como se não chorassem; e os
que estão alegres, como se não estivessem alegres;
e os que fazem compras, como se não possuíssem
coisa alguma; e os que usam do mundo, como se não
estivessem gozando. Pois a figura deste mundo passa.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO [H. ABC L., p.303]

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (2x)
1. O Reino está perto! / Eis o que diz o Senhor. / :Converteivos, é preciso! / Crede todos no Evangelho!: (bis)

10. EVANGELHO (Mc 1,14-20)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.

S. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a
Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: “O
tempo já se completou e o Reino de Deus está próximo.
Convertei-vos e crede no Evangelho!” E, passando à beira
do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão,
que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores.
Jesus lhes disse: “Segui-me e eu farei de vós pescadores
de homens”. E eles, deixando imediatamente as redes,
seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu
também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na
barca, consertando as redes e logo os chamou. Eles
deixaram seu pai Zebedeu na barca, com os empregados,
e partiram, seguindo Jesus. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
T. 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. PRECES DA COMUNIDADE
S. Irmãos e irmãs, aqui reunidos para recordar os benefícios
de nosso Deus, roguemos que ele inspire os nossos
pedidos, para que possa atender as nossas súplicas.
L. Senhor, enviai-nos sempre o vosso Espírito, a fim de que
possamos dar um testemunho que realmente provoque
as pessoas a vos conhecer. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, que sejamos capazes de deixar aquilo que nos
impede na missão, a fim de anunciarmos com liberdade
e gratuidade o vosso Reino. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, dai-nos um coração orientado para vós, a fim
de que nos deixemos interpelar por vossa Palavra. Nós
vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
(Preces da comunidade)
S. Possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa Igreja,
para que recebamos por vossa misericórdia o que por
nossos méritos não ousamos esperar. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Preparemos a mesa santa, que nos
alimenta como irmãos e nos dá força
para sermos pescadores de gente.
Cantemos:

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
[Hinário ABC Litúrgico, p.202]
De mãos estendidas, ofertamos / o que de graça
recebemos. (2x)
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.
Ou:
1. Bendito e louvado seja / o Pai, nosso Criador;/ o pão
que nós recebemos/ é prova do seu amor. / O pão que
nós recebemos,/ que é prova do seu amor,/ é o fruto
de sua terra / do povo trabalhador/ O fruto de sua
terra/ do povo trabalhador/ na missa é transformado/
no corpo do Salvador.
Bendito seja Deus,/ bendito seu amor,/ bendito seja Deus
Pai onipotente, nosso Criador. (Bis)
2. Bendito e louvado seja / o Pai, nosso Criador; / o vinho
que recebemos / é prova do seu amor. / O vinho que
recebemos, / que é prova do seu amor,/ é o fruto de
sua terra / do povo trabalhador. / O fruto de sua terra
/ do povo trabalhador / na missa é transformado / no
sangue do Salvador.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.
S. Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos
apresentamos, para que sejam santificadas e nos tragam
a salvação. Por Cristo Nosso Senhor.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Prefácio Comum, I
“A restauração universal em Cristo”
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor,
Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor
nosso. Quisestes que ele fosse o fundamento de todas
as coisas e a todos destes participar de sua plenitude.
Sendo verdadeiro Deus, despojou-se de sua glória. E,
pelo sangue derramado na cruz, trouxe a paz ao mundo
inteiro. Elevado acima de toda criatura, tornou-se fonte da
salvação para todos os que fazem a sua vontade. 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:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! O céu e a
terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito
o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!
S. 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.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
S. 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.
S. 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.
S. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
S. 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.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e
Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo
num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. 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 Pedro e todos os
ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. 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.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. 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.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e
toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO
A. Contemplai a sua face e alegrai-vos e vosso rosto não
se cubra de vergonha!

17. CANTO DE COMUNHÃO
[Hinário ABC Litúrgico, p.143]
1. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor / e unidos
na alegria partir o pão do amor.
Na vida caminha quem come deste pão. / Não anda
sozinho quem vive em comunhão.
2. Embora sendo muitos, é um o nosso Deus. / Com ele
vamos juntos seguindo os passos seus.
3. Formamos a Igreja, o corpo do Senhor. / Que em nós
o mundo veja a luz do seu amor.
4. Foi Deus quem deu outrora ao povo o pão do céu; /
porém, nos dá agora, o próprio Filho seu.
5. Será bem mais profundo o encontro, a comunhão, /
se formos para o mundo sinal de salvação.
6. A nossa Eucaristia ajude a sustentar / quem quer, no
dia a dia, o amor testemunhar.

Ou:
1. Tu te abeiraste da praia, / não buscaste nem sábios
nem ricos, / queres somente que eu te siga.
Senhor, tu me olhaste nos olhos, / a sorrir, pronunciastes
meu nome. / Lá na praia, eu larguei o meu barco, / junto
a Ti buscarei outro mar.
2. Tu sabes bem que em meu barco / eu não tenho 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.
4. Tu, pescador de outros lagos, / ânsia eterna de almas
que esperam, / bondoso amigo que assim me chamas.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Concedei-nos, Deus todo-poderoso,
que, tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre
nos gloriemos dos vossos dons. P.C.N.S.
T. Amém.

1. Sendo membros do teu Corpo, que é a Igreja, / cristãos
leigos e leigas, construímos nova história!
2. Instruídos por tua santa Palavra, / chamados e enviados
para cumprir a missão!
3. Alimentados por teu Corpo e Sangue, / assumimos,
com coragem, a nossa vocação!
4. “Chamados, antes de tudo, à santidade, / interpelados
a viver a santidade no mundo!”
5. “Sal da terra, luz do mundo, fermento na massa”, /
não deixamos de ser “ramos na Videira”!
6. “Na família, no trabalho, na política, / em todos os
âmbitos de atividade humana!”
7. “Verdadeiros sujeitos eclesiais, / aptos a atuar na Igreja
e na sociedade!”

RITOS FINAIS
A. De todos os profetas, Jonas foi
o único cuja mensagem foi ouvida.
Isso porque ele pregou numa terra
estrangeira. Muitas vezes, o chamado
do Senhor parece desafiador, mas
ele nos orienta e conduz; precisamos
ser ousados e assumir, como Igreja,
os desafios pastorais, deixando o
que nos atrapalha e nos lançando
ao trabalho!

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
20. CANTO [Hino do Ano do Laicato]
Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. / Levai
aos povos todos o amor, meu dom fecundo. / Teu Reino, ó
Jesus Cristo, queremos propagar, / seguindo teu exemplo,
o mundo transformar!
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Estão abertas as inscrições
para o Coral Diocesano
de Santo André
Ensaios às quintas-feiras das 19h às 21h30 e/ou
sábados das 9h às 11h30. Inscrições no site
diocesesa.org.br/coral-diocesano ou escreva
para coraldiocesano@gmail.com

EQUIPES DE CANTO:

Áudios e partituras desta celebração você encontra
em: www.diocesesa.org.br/audios-e-partituras

Período de inscrições:

Informações

Horário: das 14h30 as 21hs
de segunda a sexta-feira.
A seleção acontecerá nos
dias 05, 06 e 07 de fevereiro
Praça do Carmo, 48 – 2º andar do
prédio ao lado do Edifício da Cúria

escoladeteologia@diocesesa.org.br

até 26 de janeiro de 2018

LEITURAS DA SEMANA
2ª feira: 2Sm 5,1-7.10; Sl 88; Mc 3,22-30.
3ª feira: 2Sm 6,12b-15.17-19; Sl 23; Mc 3,31-35.
4ª feira: 2Sm 7,4-17; Sl 88(89); Mc 4,1-20.
5ª feira: At 22,3-16; Sl 116; Mc 16,15-18.
6ª feira: 2Tm 1,1-8; Sl 95; Lc 10,1-9.
Sábado: 2Sm 12,1-7a.10-17; Sl 50(51); Mc 4,35-41.
4º DTC: Dt 18,15-20; Sl 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28.
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