
O espaço celebrativo cuidadosamente preparado revela 
o carinho que temos pelo Senhor nosso Deus e por nossos 
irmãos e irmãs Preparar com antecedência a recordação da 
vida lembrando os fatos que marcaram as nossas vidas nesta 
semana que passou. Cantar de forma orante o refrão, enquanto 
uma pessoa da equipe de liturgia acende as velas do altar.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação) 

(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia acende as 
velas do altar.)

(Frei Luiz Turra)
Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda 
meu ser permanece em nós.
(Terminado o canto, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Pe. Ney Brasil Pereira)
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 - Ninguém feche o coração, escutemos sua voz. 
Não sejamos tão ingratos, tal e qual nossos avós. 
Mereçamos o que ele tem guardado para nós.

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs de nossa 
comunidade e visitantes, sejam todos bem-
vindos. É com grande alegria que nos reunimos 
para fazer memória da Páscoa do Senhor, neste 
dia em que Ele se apresenta como “luz” para este 
mundo e nos convida a acolher seu chamado 
nos colocando a serviço do Seu Reino de amor 
e paz. Em comunhão com todos que celebram o 
Dia do Senhor, façamos o sinal da nossa fé. Em 
nome do Pai...
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco. Bendito seja Deus...
Presidente -  Um acontecimento importante que 
devemos recordar é que hoje a Igreja no mundo 
inteiro, celebra o Dia da Palavra. Por iniciativa do 
Papa Francisco, o Terceiro Domingo do Tempo 
Comum entrou no calendário universal da Igreja 
como o Domingo da Palavra de Deus. É pela força 
do Evangelho que o Espírito Santo rejuvenesce a 
Igreja e a renova sem cessar. Lembremos outros 
fatos que marcaram nossas vidas na semana que 
passou. (Recordação da vida).

4. Deus nos Perdoa
Presidente - De coração arrependido, aproximemo-
nos do Deus justo e santo, para que tenha 
piedade de nós, pecadores (silêncio). Confiantes 
na misericórdia de Deus Pai, peçamos perdão. 
Presidente - Tende compaixão de nós, Senhor.  
Todos - Porque somos pecadores.
Presidente - Manifestai, Senhor, a vossa 
misericórdia.
Todos - E dai-nos a vossa salvação.
Presidente - Deus de bondade, tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna. 
Todos - Amém.
(Pe. José Cândido) 
Solo: Senhor, Senhor, piedade de nós! 
Ass.: Senhor, Senhor, piedade de nós! 
Solo: Cristo Jesus, piedade de nós!
Ass.: Cristo Jesus, piedade de nós! 
Solo: Senhor, Senhor, piedade de nós! 
Ass.: Senhor, Senhor, piedade de nós!
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10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VI - Ano A)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis) 
1 - Pois do Reino a Boa-Nova/ Jesus Cristo 
anunciava/ e as dores do seu povo, com poder, 
Jesus curava. 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (4, 12-23)

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé 
Presidente - No Deus que é luz para todo o 
mundo, professemos nossa fé no Deus Uno e 
Trino. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Confiantes na bondade de nosso 
Deus, façamos os nossos pedidos, após cada 
prece, cantemos: Senhor da vida, ouvi vosso 
povo! (CD Aparecida 300 anos).
- Senhor, guiai a vossa Santa Igreja e seus pastores, 
para que a luz de vosso Filho Jesus brilhe sobre 
ela e as vossas obras deem testemunho de vida 
e santidade na edificação do vosso Reino. Nós 
vos pedimos.
- Senhor, convertei os corações dos nossos 
governantes para que se deixem guiar pela 
sabedoria do Evangelho e governem com justiça 
para o bem do nosso povo e não pelos seus 
próprios interesses. Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai todos nós batizados, 
chamados a anunciar o vosso projeto de vida e 
salvação para que nos deixemos converter pela 
vossa Palavra e nos tornemos testemunhas fiéis 
no exercício da missão evangelizadora. Nós vos 
pedimos.
- Senhor, iluminai os pobres e sofredores, sem 
casa, sem comida, sem trabalho... para que 
continuem confiando em Vós e não desanimem 
de lutar por vida digna. Nós vos pedimos.
Presidente - Deus, Pai de bondade, ouvi e 
atendei os pedidos que vossos filhos e filhas vos 
apresentam. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons 
Durante o comentário, um jovem aproxima-se do Presbitério 
trazendo uma vela bonita e acesa, apresenta-a para a 
assembleia e depois para o Altar, enquanto se canta o refrão. 
Após, colocá-la em lugar preparado.

Presidente - Jesus é a Luz do mundo. Nele 
vemos e contemplamos a luz de Deus e com Ele, 
todos nós cristãos, somos convidados a irradiar 
esta luz no coração dos que vivem nas trevas. 
Apresentemos ao Altar do Senhor, nossas vidas, 
com o compromisso de trabalhar na edificação do 
Reino, sendo luz em nossas famílias, comunidades 
e na sociedade.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Pai que, em Jesus, 
nos chama e nos envia a proclamar as maravilhas 
do Seu Reino, rezando o Hino do Glória.

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!

6. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - 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, concedei que nos tornemos 
sinais de salvação e esperança para todos os que 
desejam passar das trevas para a luz. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém. 

(Lindenberg Pires - Valdeci Farias)

Purificai, Senhor, meus ouvidos, purificai, Senhor, 
meu coração, para ouvir e guardar vossa Palavra!

7. Leitura do Livro do Profeta Isaías (8, 
23b-9,3)
 
8. Salmo Responsorial (26) 
(CD Cantando os Salmos - Ano A)

O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a 
proteção da minha vida. (bis)
- O Senhor é 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-lo 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!

9. Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios (1, 10-13.17)

Deus nos fala

Nossa resposta
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(Pe. José Weber) 
Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em 
mim brilhou, jamais se esconda e não se apague 
em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu 
amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por 
tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor!

16. Canto das Oferendas (Pe. José Raimundo Galvão)
Não se deve dizer: nada posso ofertar; pois as 
mãos mais pobres é que mais se abrem para 
tudo dar. 
1 - O Senhor só deseja que em nós tudo seja 
constante, servir quando nada se tem só resta 
dizer: Senhor, eis-me aqui! 
2 - Com as mãos bem abertas, trazendo as ofertas 
do vinho e do pão, surge o nosso dever de tudo 
fazer com mais doação. 
3 - Alegrias da vida momentos da lida eu posso 
ofertar, pois nas mãos do Senhor, um gesto de 
amor não se perderá.

17. Louvação
Presidente - Louvemos e agradecemos a Deus 
por todos os homens e mulheres que aceitam o 
chamado do Senhor e se colocam a serviço do 
seu Reino de amor, justiça e paz.
(Pe. Zezinho) 
1 - Deus infinito, nós te louvamos e nos 
submetemos ao teu poder. As criaturas no seu 
mistério, mostram a grandeza de quem lhe 
deu ser. Todos os povos sonham e vivem nesta 
esperança de encontrar a paz. Suas histórias todas 
apontam para o mesmo rumo onde tu estás. 
Santo, santo, santo! (bis) Todo poderoso é o 
nosso Deus! 
2 - Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te 
agradecemos teu imenso amor. Teu nascimento, 
teu sofrimento trouxe vida nova onde existe a 
dor. Nós te adoramos e acreditamos que és o 
Filho Santo de Nosso Criador. E professamos tua 
verdade, que na humanidade plantou tamanho 
amor... 
3 - Deus infinito, teu santo Espírito renova o 
mundo sem jamais cessar. Nossa esperança, 
nossos projetos só se realizam quando ele 
falar. Todo Poderoso, somos o teu povo que na 
esperança vive a caminhar. Dá que sejamos teu 
povo santo que fará o mundo teu trono e teu 
altar.

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar, conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de adoração! 

18. Pai Nosso 
Presidente - Guiados pelo Espírito de Jesus e 
iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, 
ousamos dizer. Pai Nosso...

19. Momento da Paz 
Presidente - Reconhecer Jesus como luz do 
mundo e libertador de todo mal significa acolher 
sua proposta e participar na construção do seu 
Reino de amor e paz Rezemos em silêncio, pela 
paz no mundo.

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Hinário Litúrgico - CNBB)

Houve um tempo em que éramos treva, hoje 
andamos à luz de Tua luz. Tua Face é que nos 
ilumina, para andarmos no claro, ó Jesus!
1 - Bendito o Deus de Israel, que seu povo visitou 
e deu-nos libertação, enviando um Salvador, da 
casa do Rei Davi, seu ungido servidor.
2 - Cumpriu a voz dos profetas, desde os tempos 
mais antigos, quis libertar o seu povo do poder 
dos inimigos, lembrando-se da Aliança de Abraão 
e dos antigos.
3 - Fez a seu povo a promessa de viver na 
liberdade, sem medos e sem pavores dos que 
agem com maldade e sempre a ele servir, na 
justiça e santidade.
4 - Menino, serás profeta do Altíssimo Senhor, 
pra ir à frente aplainando os caminhos do Senhor, 
anunciando o perdão a um povo pecador.
5 - É ele o Sol Oriente que nos veio visitar. Da 
morte, da escuridão, vem a todos libertar. A nós 
seu povo remido, para a paz faz caminhar.
6 - Ao nosso Pai demos glória e a Jesus louvor, 
também. Louvor e glória, igualmente, ao Espírito 
que vem. Que nosso louvor se estenda hoje, agora 
e sempre. Amém!

21. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus de ternura, 
nesta celebração nos renovastes com a vossa luz. 
Sustentados por Vós, possamos sempre seguir 
os passos de Jesus, vosso Filho e nosso Senhor. 
Amém.

22. Breves Avisos 

23. Gesto Concreto
Presidente - O convite que Jesus faz aos quatro 
primeiros discípulos se estende a cada um de 
nós: “ Segue-me, e eu farei de vocês pescadores 
de gente”. Resgatar vidas é a nossa missão de 
batizados. Esse é o grande desafio de ser Cristão, 
e essa é uma das propostas da liturgia deste 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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nos a atenção para propagandas etc. mas existe 
também a luz de muitos astros da música, das 
novelas e dos filmes. O que impressiona é que, 
neste mundo “iluminado”, tantas pessoas ainda 
careçam da luz essencial: a do amor, da harmonia 
e da paz nos relacionamentos humanos. Paulo 
faz um pedido à comunidade de Cristo como o 
centro da comunidade, o qual todos devem amar 
e servir, pois Ele é a Palavra viva, que se fez carne. 
Ele é a Luz verdadeira! Olhemos para as nossas 
comunidades e percebamos se as divisões não 
estão minando a força de nosso testemunho. 
Busquemos no Cristo a luz, o centro de nossa vida 
de fé e nele caminhemos, vencendo as trevas do 
mundo “iluminado” em que vivemos. É tempo de 
iluminar o mundo com a luz da fé, do amor e da 
caridade! Estamos dispostos a ouvir a Boa Nova 
e atender a proposta de conversão?

(Deus Conosco - Reflexões e Sugestões Litúrgicas)

Leituras da Semana
2ª feira: Hb 9,15.24-28; Sl 97; Mc 3,22-30
3ª feira: Hb 10,1-10; Sl 39; Mc 3,31-35
4ª feira: At 22,3-16; At 9,1-22; Sl 116; Mc 16,15-18
5ª feira: 2Tm 1,1-8; Tt 1,1-5; Sl 95; Lc 10,1-9
6ª feira: Hb 10,32-39; Sl 36; Mc 4,26-34
Sábado: Hb 11,1-2.8-19; Lc 1,69-75; Mc 4,35-41
Domingo: Sf 2,3; 3,12-13; Sl 145; 1Cor 1,26-31; Mt 
5,1-12a

domingo. Somos convidados a verificar quais as 
Pastorais, equipes e movimentos que necessitam 
de mão de obra humana e inserir-se naquela que 
mais te indentifica.  

24. Bênção 
Presidente - Deus que é fonte de luz, afaste de 
vós toda escuridão e fique convosco, agora e 
sempre. Amém.
- Abençoe-vos o Deus Pai todo poderoso: Pai e 
Filho e Espírito Santo. Amém.
- Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz 
e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto Final (Francisco José da Silva) 

1 - Senhor, eu quero te agradecer, de todos os 
dias a gente poder conversar. Senhor, o mundo 
precisa te conhecer, mas eu te prometo que vou 
evangelizar. 
Eu quero te dizer agora que eu já vou embora, 
evangelizar. (bis) 
2 - Senhor, às vezes me ponho a rezar, e peço 
o fim da violência e da fome do irmão. Senhor, 
que chegue a todos os povos, a graça, o perdão, 
o anúncio da salvação.

Meditando a Palavra de Deus
As leituras deste domingo nos colocam na 
dinâmica do amor de Deus, revelado nas profecias 
e na pessoa de Jesus Cristo. Isaías profetiza dias 
de glória para seu povo. A região à qual se refere 
é tomada por trevas, porque ali impera a lógica 
do chicote opressor do capataz, e as relações 
humanas são oprimidas e destruídas pela 
violência. A profecia não é uma imaginação vazia, 
mas um sonho que brota do coração dos que 
confiam em Deus. A esperança viva é base para 
profetizar dias melhores, nos quais a luz divina 
transformará as relações opressivas em vínculos 
de fraternidade. Em Jesus, todas as promessas 
encontram seu cumprimento definitivo. Em 
Cafarnaum, à beira do Mar da Galileia, o Salvador 
faz reacender a luz da fé no coração daquele 
povo. Nele, reencontra o sentido de sua vida e a 
Ele acorre, pois encontra acolhida e consolo. Sua 
luz não ofusca, mas faz abrir os olhos e caminhar 
em modo renovado. Seu anúncio atrai porque 
chega ao coração das pessoas por meio de seus 
gestos de compaixão e misericórdia para com os 
marginalizados. A cada encontro com Cristo, o 
reino de Deus vai sendo construído no coração 
das pessoas. O mundo tecnológico é movido à luz: 
a dos postes, que rompem as trevas da cidade e 
das casas; a dos celulares, que nos prendem cada 
vez mais a atenção; a dos outdoors, chamando-


