
RITOS INICIAIS

3º DOMINGO DO TEMPO COMUM

“Eles imediatamente deixaram a 
barca e o pai, e o seguiram.”

 

A. Querido povo de Deus, reunimo-
nos para celebrar a nossa fé. Somos 
interpelados pela Palavra do Senhor, 
que hoje chama todos os batizados 
a assumirem sua vocação de 
serem anunciadores da luz divina 
que o Senhor traz à humanidade, 
manifestada concretamente em 
gestos de comunhão e paz, pois 
o Reino de Deus está na justiça, 
na unidade e na comunhão. 
Celebremos com amor e piedade!

1. CANTO 
1. De todos cantos viemos / para louvar o Senhor, / Pai 

de eterna bondade, / Deus vivo e libertador. / Todo o 
povo reunido / num canto novo, louvor.

Glorificado seja, bendito seja, / Jesus Redentor. (bis)
2. Os pais e mães de família, / vamos todos celebrar / a 

força nova da vida; / vamos alegres cantar / a juventude 
e as crianças, / todos reunidos no amor.

3. Do passado nós trazemos / toda lembrança de quem / 
deu sua vida e seu sangue, / como Jesus fez também. 
/ Do presente, todo esforço / por um futuro melhor.

4. Bendito o Deus da esperança, / que anima a gente a 
andar. / Bendito o Cristo da vida, / que ensina a gente a 
amar. / Bendito o Espírito Santo, / que faz o povo criador.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
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S. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, 
nosso Senhor, estejam 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).

S. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende 
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende 
piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, 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 

1. Glória a Deus nos altos céus! / Paz na terra a seus amados! 
/ A vós louvam, Rei celeste, / os que foram libertados.

Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém!
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!

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.

A. Ouçamos a Palavra do Senhor. 
Ela anuncia o Reino de Deus, que 
é luz para todas as nações. A partir 
da Galileia, Jesus quer comunicar 
à humanidade seu Reino de 
concórdia, chamando-nos, assim, 
para sermos fiéis colaboradores, 
através de gestos e palavras.  

LITURGIA DA PALAVRA



6. PRIMEIRA LEITURA (Is 8, 23b-9,3)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.
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. O povo que andava na escuridão viu uma grande 
luz; para os que habitavam nas sombras da morte, uma 
luz resplandeceu. Fizeste 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. Pois 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.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / 26 (27)
O Senhor é a minha luz e salvação.
O Senhor é a proteção da minha vida.

•	 O	Senhor	 é	 a	minha	 luz	e	 salvação;	 /	 de	quem	eu	
terei medo? / O Senhor é a proteção da minha vida; / 
perante quem eu tremerei?

•	 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-la 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 1,10-3.17)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, 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. Com 
efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso 
respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre 
vós. Digo 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!” Será que Cristo está dividido? Acaso 
Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no 
nome de Paulo que fostes batizados? De 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.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
1. Pois do Reino a Boa Nova Jesus Cristo anunciava, /:e 

as dores do seu povo com poder Jesus curava.: (2x)

10. EVANGELHO (Mt 4,12-23)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a 
Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que 
fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon 
e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: 

“Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região 
do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos! O povo 
que vivia nas trevas viu uma grande luz e, para os que 
viviam na região escura da morte, brilhou uma luz”. Daí 
em diante Jesus começou a pregar dizendo: “Convertei-
vos, porque o Reino dos Céus está próximo”. Quando Jesus 
andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos: Simão, 
chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando 
a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: 
“Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens”. 
Eles, imediatamente, deixaram as redes e o seguiram. 
Caminhando 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. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o 
seguiram. Jesus 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.       
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. Ao Deus que nos chama sempre mais a nos 
comprometermos com a construção de seu Reino, 
apresentemos nossa oração confiante, para que tenha 
piedade de nós!
L. Senhor, imploramos à vossa clemência que ajude a 
humanidade a superar todas as divisões e discórdias, a 
fim de que o mundo seja um lugar de paz para todos os 
vossos filhos e filhas, nós vos pedimos:
T. Iluminai-nos, Senhor, para que trilhemos seguros os 
vossos caminhos!
L. Senhor, luz e segurança do vosso povo, despertai a 
consciência de todos os batizados, para que entendam a 
vocação de missionários e assumam o discipulado, sendo 
no mundo luz para todos, nós vos pedimos:
T. Iluminai-nos, Senhor, para que trilhemos seguros os 
vossos caminhos!
L. Senhor, iluminai todos os que estão padecendo na 
escuridão do pecado, para que se voltem para vós, 
deixando as práticas antigas da discórdia, da corrupção e 
abandonando os contravalores, acolham a vossa Palavra 
como luz para os seus passos, nós vos pedimos:
T. Iluminai-nos, Senhor, para que trilhemos seguros os 
vossos caminhos!
L. Senhor, rezamos pelas vocações sacerdotais, religiosas 
e missionárias na vossa Igreja. Que não faltem jamais 
operários para o trabalho em vossa messe e que os 
operários sejam santos, nós vos pedimos:
T. Iluminai-nos, Senhor, para que trilhemos seguros os 
vossos caminhos!

(Preces da comunidade)



S. Ó Pai Santo, generoso e infinitamente bom, acorremos 
à vossa graça, confiando que ela jamais nos faltará; ouvi 
nossa oração. P.C.N.S. 
T. Amém.

A. Ao nos chamar para segui-lo, o 
Senhor nos pede que aprendamos 
e ensinemos a partilha, como valor 
fundamental do Reino, onde nossa 
vida será plena.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Nesta mesa da irmandade, / a nossa comunidade / 
se oferece a ti, Senhor. / Nosso sonho e nossa luta, / 
nossa fé, nossa conduta, / te entregamos com amor.

Novo jeito de sermos Igreja, / nós buscamos, Senhor, / 
na tua mesa. (bis)
2. Neste pão oferecemos / os mutirões que fazemos, / a 

partilha, a produção. / Neste vinho, a alegria, / que 
floresce a cada dia / dentro de nossa união.

3. Nosso coração inteiro, / Deus humano e companheiro, 
/ deixamos no teu altar. / Nosso canto e a memória / 
do martírio e da vitória, / nós trazemos pra te dar.

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. P.C.N.S. 
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI – B
(Deus conduz sua Igreja pelo caminho da salvação)
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, criador do mundo e fonte da vida.  Nunca 
abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no 
meio de nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo 
deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força 
do Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa Igreja, 
peregrina neste mundo, e por Jesus Cristo, vosso Filho, a 
acompanhais pelos caminhos da História até a felicidade 
perfeita em vosso reino.  Por essa razão, também nós, com 
os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, 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, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, 
que amais os seres humanos e sempre os assistis no 

caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, 
presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu 
amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as 
Escrituras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
S. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o 
vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e 
do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o 
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
S. Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, 
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, tomando 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.
S. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a 
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo, 
vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de 
cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, até 
que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice 
da bênção.
S. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela 
vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso 
amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, 
entre os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue 
comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a 
participar da vossa mesa. Em comunhão com o nosso 
papa Francisco e o nosso bispo Pedro, com todos os 
bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo, 
possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com 
fé e esperança pelas estradas da vida.
T. Tornai viva nossa fé, nossa esperança!
S. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que 
adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os 
falecidos, cuja fé só vós conhecestes; acolhei-os na luz 
da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a 
plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
S. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação 
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco e, em comunhão com a 
bem-aventurada Virgem Maria; com São José, seu esposo; 
com os Apóstolos e mártires, e todos os santos, vos 
louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
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.

LITURGIA EUCARÍSTICA



Semanário Litúrgico da Diocese de Santo André - Ano XXXVII
Praça do Carmo, 36 - CEP 09010-020 - Santo André - SP
Coordenação da Equipe de Redação: Pe. Joel Nery
Ilustrações: Antônio de Pádua Luz
Diagramação: Fabio Crepaldi
Cantos: Hinário ABC Litúrgico 2010-2019
Jornalista Responsável: Humberto Pastore MTB 13.382
Impressão: AARTE (11) 4226-7272 - Tiragem: 80 mil exemplares
www.diocesesa.org.br

RITOS FINAIS

LEITURAS DA SEMANA

2ª feira: 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: At 22, 316 ou At 9, 1-22; Sl 116(117); Mc 16, 15-18.
5ª feira: 2Tm 1, 1-8 ou Tt 1, 1-5; Sl 95(96); Lc 10, 1-9.
6ª feira: Hb 10, 32-39; Sl 36(37); Mc 4,26-34.
Sábado: Hb 11,1 -2.8-19; Lc 1, 69-70.71.73-75; Mc 4,35-41.
4DTC: Sf 2, 3; 3, 12-13; Sl 145(146); 1 Cor 1, 26-31; Mt 5, 1-12a.

20. CANTO
O nosso Deus é vivo, / nosso Deus é vivo amor. / Santa 
Maria a vitória / dos pobres anunciou. (bis)
1. Queremos todos cantar alegria, / na romaria dos 

sofredores.
2. A Mãe das dores, Mãe de Jesus, / levando a cruz, com 

a gente vai.
3. Terra, trabalho, casa e comida, / fontes da vida pra 

todos nós.
4. De nosso esforço, de nossa cruz, / vai nascer luz, 

ressurreição.
5. Servo bendito, Jesus amado, / ao nosso lado, vem 

caminhar.

16. RITO DA COMUNHÃO
A. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor; aquele que me 
segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida.

17. CANTO DE COMUNHÃO

1. O pão sofrido da terra, / na mesa da refeição. / O pão 
partido na mesa / se torna certeza e se faz comunhão. 
/ O Corpo do meu Senhor / é força viva de paz. (bis)

2. Vinho de festa e alegria,/ e vida no coração. / Vinho 
bebido na luta / se torna conduta de libertação. / O 
Sangue do meu Senhor / é força viva de paz. (bis)

3. Palavra vinda do Reino, / na boca de cada irmão. / 
Palavra que fortalece, / anima e esclarece a nossa união. 
/ Palavra do meu Senhor / é força viva de paz. (bis)

4. Flores dos jardins, dos campos,  / sorriso exposto no 
altar. / Flores molhadas no pranto / de quem deu a vida 
pra vida mudar. / A vida de quem tombou / é força 
viva de paz. (bis)

5. Água trazida da fonte, / matando a sede que mata. / 
Água da chuva no chão traz vida / e traz pra gente e pra 
mata. / Água da vida, Jesus / é força viva de paz. (bis)

6. Ceia, Sagrada Aliança, / ato supremo do amor. / 
Ceia, encontro esperança de Jesus / com a gente 
transformando a dor. / A Ceia do meu Senhor / é força 
viva de paz. (bis)

7. Louvor que nasce da história, / do dia a dia do povo. 
/ Louvor ao Deus verdadeiro, / fiel justiceiro, Pai do 
mundo novo. / O nome do meu Senhor / é força viva 
de paz. (bis)

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.

A.  Ouçamos  a inda  ho je  o 
convite de Jesus: “Segui-me, e 
eu farei de vós pescadores de 
homens”. Somos chamados a 
ser realizadores da vontade do 
Senhor, assumindo o Batismo, que 
nos insere na dinâmica do Reino. 
Somos profetas e profetizas, que 
devem, no mundo, construir 
pontes entre todos os seres 
humanos, jamais dividindo o que 
Deus quer na unidade.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA (TC - IV, n. 13)

Acesse o Site e o Facebook da sua Diocese de Santo André

www.diocesesa.org.br /DioceseDeSantoAndre

AVISOS
Aos coordenadores do canto litúrgico: O “Setor 
Música” quer lembrar a todos que as partituras 
cifradas e os áudios dos cantos do Hinário continuam 
disponíveis no site da diocese;
Cante com sua comunidade o HINO DO SÍNODO 
DIOCESANO, em sinal de oração e unidade com 
a Diocese. O áudio e a partitura cifrada estão 
disponíveis no site sinodo.diocesesa.org.br

PASTORAL VOCACIONAL DIOCESANA
“Coragem! Ele te chama!” (Mt 10, 49)

Jovem, já pensou em ser padre ou religioso(a)? 
Procure-nos: 4178-3791 / pv.sav@diocesesa.org.br

Pe. Adriano


