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Nº 2293 – Ano A – Verde
3.º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 26/1/2014

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Hoje, vemos se cumprir o anúncio feito na noite de Natal: “O povo que
estava nas trevas viu uma grande luz!”.
Acompanhamos Jesus no início de sua
missão, na Galileia, junto aos mais pobres,
anunciando a chegada do reino de Deus,
chamando os seus primeiros discípulos e
curando a multidão. Celebramos a páscoa
de Jesus Cristo que se manifesta na luta de
todas as pessoas e grupos que se fazem
presença de amor junto aos excluídos e
marginalizados e que tornam presente
entre nós o reino que Jesus veio anunciar.
3. CANTO DE ABERTURA: 52 (CD 8) / 30
(CD 24) / 517
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, a comunhão do Espírito
Santo estejam com todos vocês!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 167 (CD 3) / 168
(CD 12)
Dir.: No dia em que celebramos a vitória de
Cristo sobre o pecado, também nós somos
convidados a morrer ao pecado e ressurgir
para uma vida nova. Reconheçamo-nos
necessitados da misericórdia do Pai.
(silêncio), cantemos...
Dir.: Deus de bondade tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.
6. GLÓRIA: 200 (CD 12) / 205 (CD 3)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Deus, nosso Pai, que
fundastes a Igreja na fé dos Apóstolos,
fazei que esta nossa comunidade seja
iluminada pela Palavra e se una em
permanente vínculo de amor. Por esta
celebração, fazei que nos tornemos sinal
de salvação e esperança pra todos os que
desejam passar das trevas para a luz. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Is 8,23b-9,3

Senhor, ilumina a tua Igreja, manda a força
renovadora do teu Espírito para que testemunhe no mundo a alegria da ressurreição.

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

Senhor, ouve o clamor do teu povo que
sofre a humilhação do desemprego e da
miséria.

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

Dir.: Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

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.

DEUS FAZ COMUNHÃO
16. PARTILHA DOS DONS: 408 (CD 25)
/ 407 (CD 14)

Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver
na terra dos viventes.
Espera no Senhor e tem coragem,
espera no Senhor!

RITO DA COMUNHÃO
17. PAI-NOSSO

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 1,10-13.17

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e
iluminados pela sabedoria do Evangelho
ousamos dizer: Pai nosso...

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia!
Pois do Reino a Boa-Nova Jesus Cristo
anunciava e as dores do seu povo, com
poder, Jesus curava.

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 782 (CD 5)
Dir.: Por sua morte e ressurreição, o Cristo
nos reconciliou! Demo-nos uns aos outros
o abraço da paz!

12. EVANGELHO: Mt 4,12-23
13. PARTILHA DA PALAVRA

19. COMUNHÃO: 624 (com o refrão para
o 3.º DTC ano A) / 530 (CD 4)

14. PROFISSÃO DE FÉ

(O ministro toma a hóstia e, elevando-a,
em voz alta, voltado para a assembleia, diz:
irmãos e irmãs, participemos da comunhão
do Corpo do Senhor em profunda unidade
com nossos irmãos que, neste dia, tomam
parte da celebração eucarística, memorial
vivo da paixão, morte e ressurreição de
Jesus Cristo. O Corpo de Cristo será nosso
alimento. Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor!

15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Confiando na bondade infinita de Deus,
nosso Pai, elevemos os nossos pedidos.
Ó Senhor, escuta a nossa prece!
Senhor, realiza a tua promessa de paz a
todos os povos do mundo, que se acabem
os conflitos entre nações, nas famílias, e
não haja mais armas matando.
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Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo.)

25. LEITURAS DA SEMANA

20. RITO DE LOUVOR: 833 (CD 18) / 1039

2.ª-feira: 2Sm 5,1-7.10 / Sl 88(89) /
Mc 3,22-30
3.ª-feira: 2Sm 6,12-15.17-19 /
Sl 23(24) / Mc 3,31-35
4.ª-feira: 2Sm 7,4-17 / Sl 88(89) /
Mc 4,1-20
5.ª-feira: 2Sm 7,18-19. 24-29 /
Sl 131(132) / Mc 4,21-25
6.ª-feira: 2Sm 11,1-10.13-17 /
Sl 50(51) / Mc 4,26-34
Sábado: 2Sm 12,1-7.10-17 /
Sl 50 / Mc 4,35-41

(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)
21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus de ternura, nesta
celebração, Tu renovaste em nós o desejo
de seguir Jesus e sermos anunciadores
do reino. Dá-nos a unção do teu amor
para servirmos com dedicação e ternura,
seja na comunidade dos irmãos, seja na
missão. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

ORIENTAÇÕES

DEUS NOS ENVIA

• No ato penitencial Lembrar as
trevas que ainda dificultam a caminhada da comunidade; lembrar,
durante o Glória, as luzes que existem na comunidade.

22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO ENVIO: 649 (CD 26)

• Recordar, conforme a segunda
leitura, as pastorais e movimentos da
comunidade que formam a mesma
e única Igreja de Cristo.

24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Senhor, nosso Deus, enriquecei-nos
com o tesouro da vossa misericórdia e
concedei-nos paz e segurança para que,
exultando em ação de graças, com alegria
vos louvemos. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Dir.: A alegria do Senhor seja a nossa
força; vamos em paz, e o Senhor nos
acompanhe! Amém.
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Evangelho segundo São Mateus
Depois do Sermão Eclesiástico (Mt
18), os capítulos 19 e 20 apresentam
Jesus no caminho de Jerusalém onde será
crucificado.
Em Mt 19 o ensinamento contrário
ao divórcio por qualquer motivo, e o celibato, acolhe as crianças como modelos
do Reino, responde às questões do jovem
rico e fala da recompensa do seguimento.
Em Mt 20 uma parábola mostra quem
serão os primeiros e os últimos no Reino,
anuncia de novo sua paixão e ressurreição,
ensina que o Filho do homem não veio para
ser servido, mas para servir e cura dois
cegos em Jericó.
Em Mt 21 e 22 Jesus está em Jerusalém onde entra como Messias, expulsa
vendedores no templo, amaldiçoa uma
figueira estéril. Após estes fatos recebe 5
questionamentos:
1) Sobre sua autoridade. Resposta:
três parábolas: os dois filhos, os arrendatários homicidas (21,23-46) e o festim nupcial (22,1-14). 2) Sobre o tributo.
Resposta: dai a César o que é de César, e
a Deus, o que é de Deus. 3) sobre a ressurreição dos mortos. Resposta: defende
a ressurreição e conclui: Deus não é Deus
dos mortos, mas dos vivos. 4) sobre o

maior mandamento. Resposta: o amor a
Deus e ao próximo resume Lei e Profetas.
5) sobre o Messias. Resposta: o Messias
é o Senhor.
No capítulo 23 pronuncia um duro
discurso contra os rabinos e os fariseus.
Depois do Discurso Escatológico
(Mt 24-25) a última parte do evangelho
(26,1b-28,20) é dedicada à história da
Paixão, Morte e Ressurreição. O evangelho encerra-se com uma palavra de
consolação e bênção em 28,20b: Eis que
estou convosco todos os dias, até o fim
dos tempos.
Mateus colocou em relevo que Jesus
é o Mestre, o novo Moisés, superior ao antigo, o profeta portador da palavra de Deus
última e definitiva. Ele é o rei de Israel no
qual se cumpriram todos os anúncios e as
esperanças do Antigo Testamento. Porém
não cumpre só o antigo, mas inicia o novo.
Ele é o criador do novo povo: a Igreja, que
se delineia neste evangelho com as suas
instituições e os seus ministérios, com
sua estrutura comunitária e o primado de
Pedro.
Pe. Arthur Francisco Juliatti dos Santos
Professor Doutor em Sagradas Escrituras
Coordenador do curso de Teologia do IFTAV
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