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3.º Domingo do Tempo Comum3.º Domingo do Tempo Comum3.º Domingo do Tempo Comum3.º Domingo do Tempo Comum3.º Domingo do Tempo Comum
(O Projecto do Reino)

1.ª Leit. – Is 8, 23b – 9, 3 (9, 1-4);
Salmo – Sal 26, 1. 4. 13-14;
2.ª Leit. –  1 Cor 1, 10-13. 17;
Evangelho – Mt 4, 12-23.

A liturgia deste domingo apresenta-nos o projecto de salvação e

de vida plena que Deus tem para oferecer ao mundo e aos homens: o

projecto do “Reino”.

Na primeira leitura, o profeta/poeta Isaías anuncia uma luz que

Deus irá fazer brilhar por cima das montanhas da Galileia e que porá fim

às trevas que submergem todos aqueles que estão prisioneiros da morte,

da injustiça, do sofrimento, do desespero.

A segunda leitura apresenta as vicissitudes de uma comunidade

de discípulos, que esqueceram Jesus e a sua proposta. Paulo, o apóstolo,

exorta-os veementemente a redescobrirem os fundamentos da sua fé e

dos compromissos assumidos no baptismo.

O Evangelho descreve a realização da promessa profética: Je-

sus é a luz que começa a brilhar na Galileia e propõe aos homens de toda

a terra a Boa Nova da chegada do “Reino”. Ao apelo de Jesus, respon-

dem os discípulos: eles serão os primeiros destinatários da proposta e as

testemunhas encarregadas de levar o “Reino” a toda a terra.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Deus todo-poderoso e eterno,

dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade,
para que mereçamos produzir
abundantes frutos de boas obras,
em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro de Isaías (Is 8, 23b – 9, 3 (9, 1-4)

Na Galileia dos gentios o povo viu uma grande luz.

Assim como no tempo passado
foi humilhada a terra de Zabulão e de Neftali,
também no futuro será coberto de glória
o caminho do mar, o Além do Jordão,
a Galileia dos gentios.
O povo que andava nas trevas viu uma grande luz;
para aqueles que habitavam nas sombras da morte
uma luz se levantou.
Multiplicastes a sua alegria,
aumentastes o seu contentamento.
Rejubilam na vossa presença,
como os que se alegram no tempo da colheita,
como exultam os que repartem despojos.
Vós quebrastes, como no dia de Madiã,
o jugo que pesava sobre o povo,
o madeiro que ele tinha sobre os ombros
e o bastão do opressor.

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 26 (27), 1.4.13-14 (R. 1a)

Refrão: O Senhor é minha luz e salvação.

O Senhor é minha luz e salvação:
a quem hei-de temer?
O Senhor é protector da minha vida:
de quem hei-de ter medo?

Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio:
habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para gozar da suavidade do Senhor
e visitar o seu santuário.

Espero vir a contemplar a bondade do Senhor
na terra dos vivos.
Confia no Senhor, sê forte.
Tem coragem e confia no Senhor.
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Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 1, 10-13.17)

«Falai todos a mesma linguagem e não haja divisões»

Irmãos:
Rogo-vos, pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que faleis todos a mesma linguagem
e que não haja divisões entre vós,
permanecendo bem unidos,
no mesmo pensar e no mesmo agir.
Eu soube, meus irmãos, pela gente de Cloé,
que há divisões entre vós,
que há entre vós quem diga:
«Eu sou de Paulo», «eu de Apolo»,
«eu de Pedro», «eu de Cristo».
Estará Cristo dividido?
Porventura Paulo foi crucificado por vós?
Foi em nome de Paulo
que recebeste o Baptismo?
Na verdade, Cristo não me enviou para baptizar,
mas para anunciar o Evangelho;
não, porém, com sabedoria de palavras,
a fim de não desvirtuar a cruz de Cristo.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Cfr. Mt 4, 23)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Jesus proclamava o Evangelho do reino

e curava todas as doenças entre o povo.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 4, 12-23)

«Foi para Cafarnaum,
a fim de se cumprir o que anunciara o profeta Isaías»

Quando Jesus ouviu dizer que João Baptista fora preso,
retirou-se para a Galileia.
Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum,
terra à beira-mar, no território de Zabulão e Neftali.
Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara, ao dizer:
«Terra de Zabulão e terra de Neftali,
estrada do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios:
o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz;
para aqueles que habitavam na sombria região da morte,
uma luz se levantou».
Desde então, Jesus começou a pregar:
«Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo».
Caminhando ao longo do mar da Galileia,
viu dois irmãos:
Simão, chamado Pedro, e seu irmão André,
que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores.
Disse-lhes Jesus: «Vinde e segui-Me
e farei de vós pescadores de homens».
Eles deixaram logo as redes e seguiram-n’O.
Um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos:
Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João,
que estavam no barco, na companhia de seu pai Zebedeu,
a consertar as redes.
Jesus chamou-os
e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-n’O.
Depois começou a percorrer toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas,
proclamando o Evangelho do reino
e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo.

Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética
Nestes primeiros domingos do Tempo comum, a Liturgia apre-

senta-nos o início da vida pública de Jesus, com o anúncio do REINO
e  o CHAMAMENTO dos primeiros discípulos.

Na 1.ª Leitura, Isaías fala de uma LUZ, que irá brilhar na Galileia
e que irá iluminar toda a terra. Essa luz iluminará as trevas da opressão
e inaugurará o dia novo da alegria e da paz sem fim. Compara à alegria
existente nas colheitas e caças abundantes.

Na 2.ª Leitura, São Paulo exorta os coríntios a superar as riva-
lidades e divisões. Cristo é a única fonte de Salvação para todos.

O Evangelho apresenta a realização da profecia de Isaías: "O
Povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na
região escura da morte brilhou uma luz". Jesus é a luz que começa a
brilhar na Galileia e anuncia a chegada do Reino.

Não é fácil explicar os mistérios de Deus... Jesus compara o
Reino ao tesouro e à pérola preciosa, diante dos quais tudo o mais
perde seu valor. Compara o Reino com a semente, o grão de mostarda,
o fermento.

Jesus quer dizer que já está presente, mas ainda longe sua rea-
lização definitiva. É um Reino aberto a todos os homens.

O que é Reino de Deus?
– É um apelo do Senhor para os homens formarem comunhão

com o Pai e entre si.
– É uma presença de Deus nos homens e no mundo.
– É um convite para ser mais, mais autêntico, mais sincero, mais

de Deus...
Esse Reino mostra-se hoje visível através da Igreja. Por isso, as

leituras deste domingo ajudam-nos a reflectir sobre a Igreja, porque
nos apresentam os elementos fundamentais que a constituem: una,
santa, católica e apostólica.

A Igreja é una, porque Cristo é o Senhor. Todas as comunida-
des cristãs sentem que fazem parte na única Igreja, fundada por Cristo.
Há uma só fé, um só baptismo, que a todos une a Cristo. Por isso, S.
Paulo é contra todas as divisões ("grupinhos"). Os grupos não são uma
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mediação exclusiva ou privada da salvação. Terão que resistir à tenta-
ção de monopólio.

A Igreja é santa, porque é baptizada em Cristo. A santidade é
um dom gratuito de Deus. É uma resposta generosa a este dom, a que
se dá o nome de conversão, aceitando a vontade do Pai, como Cristo a
deu a conhecer e como o Espírito Santo no-la apresenta a todos.

Mas converter-se não é apenas melhorar um pouco, rezar um
pouco mais, mas sim mudar radicalmente a maneira de pensar e de
agir...  É despojar-se do homem velho para se revestir do homem novo,
criado à semelhança de Deus, na justiça e na santidade. É assumir a
mentalidade do Evangelho e ver o mundo, as coisas e nós mesmos com
os olhos de Deus. É uma atitude contínua... permanente...

A Igreja é Católica (Universal). O convite lançado às tribos de
Zabulão e de Neftali e à Galileia faz recordar à Igreja a sua vocação de
permanecer aberta ao mundo. Jesus viveu e começou a sua vida públi-
ca na Galileia, para se aproximar, geograficamente, dos últimos e dos
desprezados; para que todos reconheçam que são irmãos. O Papa João
Paulo II disse uma frase muito sugestiva: "Na Igreja, nenhum homem é
estrangeiro".

A Igreja é (Apostólica). O único fundamento da Igreja, Cristo,
exprime-se, historicamente, nos Apóstolos e nos seus sucessores, os
Bispos, unidos ao Papa, Bispo de Roma. Jesus chama os Apóstolos a
segui-Lo para que sejam testemunhas da Palavra e dos milagres. A
apostolicidade da Igreja está unida à sua catolicidade. A missão primor-
dial dos Apóstolos e dos seus sucessores é anunciar Cristo a todos os
povos.

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Oremos a Deus nosso Pai,
que chamou o povo que andava nas trevas
e quer iluminar todos os homens
com a palavra de Cristo,
dizendo com toda a confiança:

«Ouvi, Senhor, a nossa súplica».
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1. Pela nossa arquidiocese e suas comunidades,
para que nelas se anuncie aos homens do nosso tempo
o apelo urgente da conversão ao Evangelho,
oremos ao Senhor.

2. Pelos candidatos ao diaconado e ao presbiterado,
para que escutem a voz de Jesus Cristo
e recebam a graça de virem a ser pescadores de homens,
oremos ao Senhor.

3. Por todos os que sofrem e desanimam em toda a terra,
para que o Senhor venha em seu auxílio
e os faça reencontrar a esperança,
oremos ao Senhor.

4. Pelos cristãos leigos da nossa arquidiocese,
para que saibam abrir-se ao diálogo fraterno
com todas as pessoas que vivem a seu lado,
oremos ao Senhor.

5. Pela nossa assembleia dominical,
para que o Espírito de Deus dirija a nossa vida
e nos faça produzir abundantes frutos de boas obras,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor nosso Deus,
que por meio do Evangelho
chamais os homens à salvação,
livrai-os de todo o mal
e fazei-os caminhar para Vós
com inteira liberdade.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinha da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas

Pres. – Aceitai benignamente, Senhor,

e santificai os nossos dons,

a fim de que se tornem para nós

fonte de salvação eterna.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.
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Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.

Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.

Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.

Pres. – Nós Vos damos graças, Deus Pai santo,
porque a Boa Nova proclamada pelo vosso Filho
fez levantar uma grande luz nas nossas trevas
e reuniu homens e mulheres
de todas as raças e culturas,
num só corpo, a vossa Igreja.
Ela vive da força do vosso Espírito.
Ela congrega todas as pessoas na unidade,
ela dá testemunho do vosso amor.
Ela abre, a cada homem,
as portas da esperança de uma vida melhor, já aqui;
e de uma vida plena, um dia,
no vosso reino, a Igreja celeste.
É por isso que,
unidos a todos os homens de boa vontade,
e aos Anjos e Santos,
queremos proclamar os Vossos louvores,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Pai de infinita misericórdia,
humildemente Vos suplicamos
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
que Vos digneis aceitar e abençoar ✠✠✠✠✠ estes dons,
esta oblação pura e santa.
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Nós Vo-la oferecemos
pela vossa Igreja santa e católica:
dai-lhe a paz e congregai-a na unidade,
defendei-a e governai-a em toda a terra
em comunhão com o vosso servo o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge
e todos os Bispos que são fiéis à verdade
e professam a fé católica e apostólica.

Lembrai-Vos, Senhor, dos vossos servos e servas (N e N)
e de todos os que estão aqui presentes,
cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis.
Por eles nós Vos oferecemos
e também eles Vos oferecem
este sacrifício de louvor por si e por todos os seus,
pela redenção das suas almas,
para a salvação e segurança que esperam,
ó Deus eterno, vivo e verdadeiro.

Em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana,
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
ressuscitou dos mortos,
veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria,
Mãe do nosso Deus e Senhor, Jesus Cristo,
e também a de São José, seu esposo,
e a dos bem-aventurados Apóstolos e Mártires:
Pedro e Paulo, André, Tiago e João,
(Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus,
Simão e Tadeu; Lino e Cleto, Clemente e Sixto,
Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono,
João e Paulo, Cosme e Damião)
e de todos os Santos.
Por seus méritos e orações,
concedei-nos, em tudo e sempre, auxílio e protecção.
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Estendendo as mãos sobre as oblatas

Santificai, Senhor, esta oblação
com o poder da vossa bênção
e recebei -a como sacrifício espiritual perfeito,
de modo que se converta para nós
no Corpo e Sangue de vosso amado Filho,
Nosso Senhor Jesus Cristo.

Juntam as mãos.

Na véspera da sua paixão,
Ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos
e, levantando os olhos ao céu,
para Vós, Deus, seu Pai todo-poderoso,
dando graças, abençoou-o,
partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, no fim da Ceia,

tomou este sagrado cálice

em suas santas e adoráveis mãos

e, dando graças, abençoou-o

e deu-o aos 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.
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Pres. – Mistério da Fé!

Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo,
vosso Filho, nosso Senhor,
da sua ressurreição de entre os mortos
e da sua gloriosa ascensão aos Céus,
nós, vossos servos, com o vosso povo santo,
dos próprios bens que nos destes,
oferecemos à vossa divina majestade
o sacrifício perfeito, santo e imaculado,
o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação.

Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda
e dignai-Vos aceitá-la
como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo,
o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé,
e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedec.

Inclinados e de mãos juntas, continuam:

Humildemente Vos suplicamos, Deus todo-poderoso,
que esta nossa oferenda
seja apresentada pelo vosso santo Anjo no altar celeste,
diante da vossa divina majestade,
para que todos nós, participando deste altar
pela comunhão
do santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho,

Erguem-se e, benzendo-se, continuam:

alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do Céu.
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Lembrai-vos, Senhor,
dos vossos servos e servas (N. e N).
que partiram antes de nós marcados com o sinal da fé,
e agora dormem o sono da paz.
Concedei-lhes, Senhor,
a eles e a todos os que descansam em Cristo,
o lugar da consolação, da luz e da paz.

E a nós, pecadores

todos os concelebrantes batem com a mão direita no peito

que esperamos na vossa infinita misericórdia,

continua de braços abertos:

admiti-nos também
na assembleia dos bem-aventurados Apóstolos e Mártires:
João Baptista, Estêvão, Matias, Barnabé

(Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro,
Felicidade, Perpétua, Águeda,
Luzia, Inês, Cecília, Anastácia)

e de todos os Santos.
Recebei-nos em sua companhia,
não pelo valor dos nossos méritos,
mas segundo a grandeza do vosso perdão.

Por Cristo, nosso Senhor,
criais todos os bens e lhes dais vida,
os santificais, abençoais e distribuís por nós.

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.

R.: Amén.
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Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal.
Dai-nos a Vossa luz,
que nos livre das trevas,
nos afaste das tristezas e nos encorage
a seguirmos a Vossa Boa Nova da salvação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que proclamastes a Boa Nova da salvação,
e curastes os doentes:
abri as nossas mãos;
convertei o nosso coração,
para podermos acolher a paz que nos ofereceis,
e nos convidais a partilhar à nossa volta,
para sermos mensageiros de luz e não de trevas,
segundo a Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai

 na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.
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Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) –  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

Pres. – Felizes os convidados
para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Deus omnipotente,

nós Vos pedimos
que, tendo sido vivificados pela vossa graça,
nos alegremos sempre nestes dons sagrados.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.
R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor volte para vós o seu olhar
e vos conceda a paz.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

Irradiar a luz…
Textos atravessados de Luz
para o nosso caminho de trevas.
Quantos homens e mulheres
andam à procura de sentido
e procuram o seu caminho na noite…
A Luz do Ressuscitado é-nos confiada
para nos juntarmos aos nossos irmãos…
Somos focos que irradiam luz
ou candeeiros opacos?

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.


