Ano C / Tempo Comum / Verde

3º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Ano 40 - Nº 2331 - 27/01/2019
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

RITOS INICIAIS
A. Irmãos e irmãs, todo cristão
batizado recebe a missão de
anunciar a Boa Nova. A liturgia
de hoje nos faz perceber a
responsabilidade que temos
como membros de um único
corpo, que é o próprio Cristo.
Conduzidos pelo Espírito, com
alegria, cantemos.

1. CANTO DE ABERTURA [Hin. ABC Lit., p.201]

Toda a terra te adore, / ó Senhor do universo! / Os
louvores do teu nome, / cante o povo em seus versos!
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.

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

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).

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. Ouçamos atentamente a
Palavra que nos conduz e nos
impulsiona a seguir, com alegria,
os ensinamentos do Senhor, de
sermos comprometidos e solícitos
com os pobres e marginalizados.

6. PRIMEIRA LEITURA (Ne 8,2-4a.5-6.8-10)

Leitura do Livro de Neemias.
Naqueles dias, o 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. Assim, na praça
que fica defronte da porta das águas, Esdras fez a
leitura do livro, desde o amanhecer até ao meiodia, na presença dos homens, das mulheres e de

todos os que eram capazes de compreender. E
todo o povo escutava com atenção a leitura do
livro da Lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre
um estrado de madeira, erguido para esse fim.
Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro
à vista de todo o povo. E, quando o abriu, todo
o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o
grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando
as mãos: “Amém! Amém!” Depois inclinaram-se
e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em
terra. E leram clara e distintamente o livro da Lei
de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que
se pudesse compreender a leitura. O governador
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. E Neemias
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.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 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 ele chegue até vós, ó
Senhor, / meu Rochedo e Redentor!

8. SEGUNDA LEITURA

(1Cor 12,12-14.27 – forma “mais breve”)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos
membros, e como todos os membros do corpo,
embora sejam muitos, formam um só corpo, assim
também acontece com Cristo. De fato, todos
nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos
batizados num único Espírito, para formarmos um
único corpo, e todos nós bebemos de um único
Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um
membro apenas, mas de muitos membros. Vós, todos
juntos, sois o corpo de Cristo e, individualmente,
sois membros desse corpo.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Lc 4,18)

Aleluia, aleluia, aleluia.
Foi o Senhor quem mandou boas notícias anunciar;
/ ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu
vou proclamar!

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

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Muitas pessoas já tentaram escrever a história
dos acontecimentos que se realizaram entre nós,
como nos foram transmitidos por aqueles que,
desde o princípio, foram testemunhas oculares e
ministros da palavra. Assim 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. Deste
modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos
que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para
a Galileia, com a força do Espírito, e sua fama
espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas
suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade
de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu
costume, entrou na sinagoga no sábado e levantouse para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta
Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em
que está escrito: “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 e
para proclamar um ano da graça do Senhor”. Depois
fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se.
Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos
fixos nele. Então começou a dizer-lhes: “Hoje se
cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes
de ouvir”.
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
12. PRECES DOS IRMÃOS

S. Irmãos e irmãs, nesta oração comum que agora
iniciamos, ninguém rogue apenas por si, mas
roguemos todos ao Senhor por todo o povo.
L. Senhor, fortalecei e iluminai a vossa Igreja, para
que possa realizar as boas obras, anunciando a Boa
Nova, dando auxílio aos mais necessitados. Nós
vos pedimos
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, concedei paz a todos os que se encontram
em situação de pobreza, depressão, opressão, para
que possam se restabelecer e viver dignamente. Nós
vos pedimos.
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, abençoai as nossas comunidades, para
que todos os seus membros tenham força e alegria
de serem autênticos anunciadores do Evangelho.
Nós vos pedimos.
T. Senhor, escutai a nossa prece.
(Preces da comunidade)
S. Ouvi, ó Pai, as nossas preces e atendei com
bondade as nossas súplicas. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Ao ofertarmos o pão e o vinho,
frutos do nosso esforço e trabalho,
ofertemos, também, ao Senhor
o nosso desejo de sermos fiéis à
missão que Ele mesmo nos confia.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS [H. ABC L., p. 142]

1. A mesa santa, que preparamos, / mãos que se
elevam a ti, ó Senhor. / O pão e o vinho, frutos
da terra, / duro trabalho, carinho e amor. / Ô, ô,
ô, recebe, Senhor! / Ô, ô, recebe, Senhor!
2. Flores, espinhos, dor e alegria. / Pais, mães e filhos
diante do altar. / A nossa oferta, em nova festa, /
a nossa dor vem, Senhor, transformar. / Ô, ô, ô,
recebe, Senhor! / Ô, ô, recebe, Senhor!
3. A vida nova, nova família, / que celebramos, aqui
tem lugar. / Tua bondade vem com fartura. / É só
saber reunir, partilhar. / Ô, ô, ô, recebe, Senhor!
/ Ô, ô, recebe, Senhor!

Ou:

1. Pão e vinho te apresentamos nesse altar / como
sinal de que tu recolhes nossa oferta. / Tudo o
que somos deixamos aqui. (2x).
É um milagre que se dá; / o pão e o vinho em Corpo
e Sangue / vão se transformar. / Não há limites para
o amor. / Vem transformar também minha vida, /
ó Senhor; é teu este milagre de amor!

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 V

Do Congresso de Manaus
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. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar
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 oferece
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, para cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo, Senhor...
S. 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 e no Sangue
de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!

S. Na noite em que ia ser entregue, ceando 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.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o
cálice em suas mãos, deu graças novamente 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 A REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
S. Tudo isto é mistério da fé!
T. 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!
S. 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.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E, quando recebermos pão e vinho, o Corpo e
Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só
corpo, para sermos um só povo em seu amor.
T. O Espírito nos una num só corpo!
S. Protegei vossa Igreja, que caminha nas estradas
do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a
esperança de chegar junto a vós, na vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
S. Dai ao santo padre, o papa Francisco, ser bem
firme na fé, na caridade, e a Pedro, que é bispo desta
Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
S. Esperamos entrar na vida eterna com a virgem,
mãe de Deus e da Igreja, com os apóstolos e todos
os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus
irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
S. A todos os que chamastes para outra vida na vossa
amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo
vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre
bem felizes no reino que para todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apaga!
S. 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.
S. 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.
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

O Espírito do Senhor repousa sobre mim. / O
Espírito do Senhor me escolheu, me enviou.
1. Para dilatar o seu Reino entre as nações, / para
anunciar a Boa-Nova a seus pobres, / para
proclamar a alegria e a paz: / exulto de alegria
em Deus, meu Salvador.

2. Para dilatar o seu Reino entre as nações, / consolar
os corações esmagados pela dor; / para proclamar
sua graça e salvação / e acolher quem sofre e
chora sem apoio, sem consolo.
3. Para dilatar o seu Reino entre as nações, / para
anunciar libertação e salvação; / para anunciar
seu amor e seu perdão, / e para celebrar sua glória
entre os povos.

Ou:

1. O meu Reino tem muito a dizer, / não se faz como
quem procurou, / aumentar os celeiros bem mais
e sorriu. / Insensato, que valem tais bens, / se hoje
mesmo terás o teu fim? / Que tesouros tu tens pra
levar além?
Sim, Senhor, nossas mãos / vão plantar o teu Reino!
/ O teu pão vai nos dar / teu vigor, tua paz!
2. O meu Reino se faz bem assim: / se uma ceia
quiseres propor, / não convides amigos, irmãos,
e outros mais. / Sai à rua à procura de quem /
não puder recompensa te dar, / que o teu gesto
lembrado será por Deus.
3. O meu Reino, quem vai compreender? / Não se
perde na pressa que têm / sacerdote e levita que
vão sem cuidar. / Mas se mostra em quem não se
contém, / se aproxima e procura o melhor / pro
irmão agredido, que viu no chão.
4. O meu Reino não pode aceitar / quem se julga
maior que os demais / por cumprir os preceitos
da lei, um a um. / A humildade de quem vai além
/ e se empenha e procura o perdão / é o terreno
onde pode brotar a paz.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

S. Oremos: (pausa) Concedei-nos, Deus todopoderoso, que, tendo recebido a graça de uma nova
vida, sempre nos gloriemos dos vossos dons. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
19. AVISOS
20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

“Orações sobre o povo” (Missal, p.531, n.1)
S. Ó Deus, sede compassivo para com vosso povo,
e não falte vossa ajuda, nesta vida, aos que lutam
pela vida eterna. P.C.N.S.
T. Amém.
S. Abençoe-vos…

21. ENVIO

Estou pensando em Deus. / Estou pensando no amor.
1. Os homens fogem do amor / e depois que se
esvaziam, / no vazio se angustiam e duvidam de
você. / Você chega perto deles, / mesmo assim
ninguém tem fé.
2. Tudo podia ser melhor / se meu povo procurasse,
nos caminhos que ele andasse, / pensar mais no
seu Senhor. / Mas você fica esquecido e, / por
isso, falta o amor.

AVISO

CORAL DIOCESANO
O Coral Diocesano abre
suas inscrições via internet
até o dia 31/01 para interessados em participar
do grupo. Serão disponibilizadas 15 vagas para
todos os naipes. Para maiores informações e
agendar sua audição visite o site diocesesa.org.
br ou escreva para coraldiocesano@gmail.com

A LITURGIA DE NOSSA VIDA:
“Jesus na sinagoga de Nazaré” (cf. Lc 4,16-30)
O texto de Lucas prepara o
leitor para este trecho com histórias
anteriores para que a força deste
trecho seja sentida e compreendida.
O cap. 1 tem Jerusalém como cenário,
bem como no final do cap. 2. No
templo, Jesus é identificado como
Messias, nos braços de Simeão: ele é
luz para as nações e glória de Israel. O
alcance da salvação será para o povo
eleito e todos os povos. Ana é discreta
com detalhes: é viúva e representava o
povo eleito. Seu papel é evidenciar a
aliança esponsal de Jesus com o povo,
que esperava libertação. Depois do
Templo, a Sinagoga era o lugar mais
importante do culto (oração e leitura
da Palavra). É a Palavra que revela o

messianismo de Jesus, apresentado
como judeu fiel. E ele recebeu a
fidelidade da parte de seus pais.
Lc 4,21 dá pleno sentido ao trecho
de Is 61,1-2. A palavra cumpre-se
“hoje”. O livro do Deuteronômio usa
do “hoje” para dizer da transmissão
e atualização da Lei de geração em
geração. É de lá também a proteção
às viúvas e aos órfãos. O evangelho de
hoje relembra o profeta Elias e a viúva
de Sarepta e Eliseu e Naamã, o Sírio.
Vale lembrar que Israel nunca ouviu
a voz de seus profetas. É somente pela
dimensão profética que a missão de
Jesus acontece junto aos pobres, aos
cativos e aos marginais.
Para ser discípulo do Messias é

LEITURAS DA SEMANA
S. Tomás de Aquino: Hb 9,15.24-28; Sl 97(98); Mc 3,22-30.
3a feira: Hb 10,1-10; Sl 39(40); Mc 3,31-35.
4a feira: Hb 10,11-18; Sl 109(110); Mc 4,1-20.
São João Bosco: Hb 10,19-25; Sl 23(24); Mc 4,21-25.
6a feira: Hb 10,32-39; Sl 36(37); Mc 4,26-34.
Apresentação do Senhor: Ml 3,1-4 ou Hb 2,14-18; Sl 23(24); Lc 2,22-32.
4º DTC: Jr 1,4-5.17-19; Sl 70(71); 1Cor 12,31–13,13; Lc 4,21-30.

preciso possuir seu Espírito: ele unge
para a libertação e, consequentemente,
a proclamação do ano da graça. A
evangelização é autêntica somente
quando os pobres estão no centro e
são protagonistas. Os que congregavam
com Jesus não gostam de sua mensagem.
O verdadeiro culto prestado
a Deus é aquele que é capaz de
transformar a realidade. Libertação é
exigência evangélica. Nós, como Igreja
Local de Santo André, precisamos,
com urgência agir de acordo com a
unção que recebemos: sendo Igreja
que acolhe e sai em missão, deve
proclamar, com seu testemunho, um
ano de graça do Senhor!
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