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CELEBRAÇÃO 3o DOMINGO 
DO TEMPO COMUM

26/01/2020
Cor litúrgica: VERDE

"Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor, ó 
terra inteira; esplendor, majestade e beleza brilham no 

seu templo santo." (Sl 95,1.6).

MONIÇÃO INICIAL (monitor)
(Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo) 

PARA SÁBADO 25/01/2020
Irmãos e irmãs, viemos aqui para celebrar o 

mistério pascal de Cristo. Esse mistério nos 

envolve com sua luz e ilumina toda nossa 

existência. Jesus, luz do mundo e Palavra 

Eterna do Pai se manifestará à sua Igreja 

reunida nesta assembleia santa. Lembremos 
também neste dia do Apóstolo Paulo, o qual 
a Igreja hoje se reúne para cantar o louvor a 

Deus que operou grande conversão em seu 

coração.
Acolhendo a palavra na vida e no coração, 

sejamos por Ela transformados para que 

também nós sejamos luz na vida de nossos 

irmãos e irmãs. De pé, com muita alegria 

iniciemos  esta santa celebração cantando.

PARA DOMINGO 26/01/2020
Irmãos e irmãs, viemos aqui para celebrar o 

mistério pascal de Cristo. Esse mistério nos 

envolve com sua luz e ilumina toda nossa 

existência. Jesus, luz do mundo e Palavra 

Eterna do Pai se manifestará à sua Igreja 

reunida nesta assembleia santa. Nesse 

Domingo da Palavra de Deus, deixemo-nos 

guiar por Ela, Sabedoria de Deus e alimento de 

nossa fé. 

Acolhendo a palavra na vida e no coração, 

sejamos por Ela transformados para que 

também nós sejamos luz na vida de nossos 

irmãos e irmãs. De pé, com muita alegria 

iniciemos  esta santa celebração cantando.

LITURGIA DA PALAVRA (monitor) 

Nossos corações enchem-se de alegria, pois o 

Senhor nosso Deus irá nos falar e nos oferecer 

sua Palavra que é alimento de salvação e sinal 

permanente do seu amor por nós. Com devoção 

e piedade, escutemos a voz do Senhor.

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 Galiléia 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!
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Refrão. O Senhor é minha luz e salvação. / O 
Senhor é a proteção da minha vida.

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

2. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa / e é isto 
que eu desejo: / habitar no santuário do Senhor / por 
toda a minha vida.

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

2ª LEITURA (1Cor 1,10-13.17)

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 isto, 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.

Graças a Deus

EVANGELHO (Mt 4,12-23)

Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus.
Ao saber que João tinha sido preso, Jesus 
voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi 
morar em Cafarnaum, que fica às margens 
do mar da Galiléia, 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, Galiléia 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 Galiléia, 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 
Galiléia, ensinando em suas sinagogas, 
pregando o Evangelho do Reino e curando 
todo tipo de doença e enfermidade do povo.

Palavra da Salvação.
Gloria a vós Senhor!

ORAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

T. Por vossa Palavra, guiai-nos, Senhor!
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1- Pela nossa Arquidiocese  que nela se 

anuncie aos homens do nosso tempo o apelo 

urgente da conversão ao Evangelho, 

oremos ao Senhor. 

2- Por todos os cristãos, para que tenham  

condições dignas de trabalho, e vos encontrem, 

vos amem e vos sirvam e possam colaborar 

com a obra do Evangelho, oremos ao Senhor.

3- Pelo povo que andava nas trevas e viu uma 

grande luz; fazei crescer em todas as nossas 

comunidades o amor à Vossa Palavra que é 

sempre luz que nos conduz no caminho da 

salvação, oremos ao Senhor.

4- Pelo Apóstolo Paulo nos ensinastes que a 

verdadeira força da pregação vem da vossa 

Cruz; concedei-nos anunciar a vossa Palavra 

com simplicidade e sinceridade, para que brilhe 

para o mundo o Mistério que nos salvou, 

oremos ao Senhor.

5- Mãe Rainha, intercede, pelos amigos e 

benfeitores deste Santuário, para que o Senhor 

atenda suas aspirações e desejos, 

recompensando abundantemente a 

generosidade deles nesta vida e no céu.

Abençoa e protege-os por tudo o que nos dão. 

Que eles tenham de ti, saúde, luz e flores. 

Conservando-te a paz no coração, oremos ao 

Senhor.
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