Nós Igreja – Folheto Litúrgico
Missa do 3º Domingo do Tempo Comum
Ano B – Verde
Diocese de Barreiras – Bahia
Sugestões: 1) em vez
do comentário, iniciar a
liturgia da Palavra com
um refrão apropriado; 2)
valorizar os momentos
de silêncio (principalmente após a comunhão; 3)
escolher cantos apropriados, conforme o momento litúrgico, e cuidar para que os instrumentos não sobreponham a voz dos cantores
e da assembleia.

I Ritos Iniciais
COMENTÁRIO
(Elaborado pela Equipe Litúrgica)

CANTO DE ABERTURA
(Sugestão: CD: Cantos de Abertura e Comunhão, faixa 9 - Paulus)

O Senhor necessitou de braços / para
ajudar a ceifar a messe. / E eu ouvi seus
apelos de amor, / então respondi: / aqui
estou, aqui estou.
1- Eu vim para dizer / que eu quero te seguir, / eu quero viver com muito amor o que
aprendi.
2- Eu vim para dizer / que eu quero te ajudar, / eu quero assumir a tua cruz e carregar.
3- Eu vim para dizer / que eu vou profetizar, / eu quero ouvir a tua voz e propagar.
4- Eu vim para dizer / que eu vou te acompanhar / e, com os meus irmãos, um mundo novo edificar.

1 - ACOLHIDA
PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
AS: Amém!
PR: A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
AS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
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2- ATO PENITENCIAL

(Cantado)
(CD Partes Fixas da Missa, faixa 1)
PR: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede
por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento
para sermos menos indignos de aproximarnos da mesa do Senhor (pausa):
1- Senhor, que viestes salvar os corações
arrependidos, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
2- Cristo, que viestes chamar os pecadores,
tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
3- Senhor, que intercedeis por nós junto do
Pai, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
AS: Amém.

3 - GLÓRIA

(rezado ou cantado)

PR: Glória a Deus nas alturas:
1) e paz na terra aos homens por ele amados. 2) Senhor Deus, rei dos céus, Deus
Pai todo-poderoso. 1) Nós vos louvamos,
nós vos bendizemos, 2) nós vos adoramos,
nós vos glorificamos, 1) nós vos damos
graças por vossa imensa glória. 2) Senhor
Jesus Cristo, Filho Unigênito. 1) Senhor
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus
Pai. 2) Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. 1) Vós que tirais o
pecado do mundo, acolhei a nossa súplica.
2) Vós que estais à direita do Pai, tende
piedade de nós. 1) Só vós sois o Santo.
Só vós o Senhor. 2) Só vós o Altíssimo,
Jesus Cristo. 1) Com o Espírito Santo, na
glória de Deus Pai. AS: Amém!

4 - ORAÇÃO DO DIA
PR: Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a
nossa vida segundo o vosso amor, para
que possamos, em nome de vosso Filho,
frutificar em boas obras. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
AS: Amem!

II - Liturgia da Palavra
COMENTÁRIO

(Facultativo) Pode-se
cantar o refrão orante, do CD Celebrando o
Dia do Senhor – Fasixa 14 ou outro refrão
apropriado)
A palavra do Senhor / é lâmpada para
os meus passos / e luz para o meu
caminho.

1ª LEITURA (Jn 3,1-5.10)
Leitura da Profecia de Jonas.
– 1A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas
pela segunda vez: 2”Levanta-te e põe-te a
caminho da grande cidade de Nínive e
anuncia-lhe a mensagem que eu te vou
confiar”. 3Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande; eram
necessários três dias para ser atravessada.
4Jonas entrou na cidade, percorrendo o
caminho de um dia; pregava ao povo, dizendo: “Ainda quarenta dias, e Nínive será
destruída”. 5Os ninivitas acreditaram em
Deus; aceitaram fazer jejum, e vestiram
sacos, desde o superior ao inferior.
10Vendo Deus as suas obras de conversão
e que os ninivitas se afastavam do mau
caminho, compadeceu-se e suspendeu o
mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não
o fez. – Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus!

SALMO RESPONSORIAL 24(25)
(CD Cantando os Salmos - Ano B Vol II - Faixa
2 - Paulus)

Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, / vossa verdade me oriente e me
conduza!
1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos
/ e fazei-me conhecer a vossa estrada! /
Vossa verdade me oriente e me conduza, /
porque sois o Deus da minha salvação.
2. Recordai, Senhor, meu Deus, / vossa
ternura, / e a vossa compaixão, que são
eternas! / De mim lembrai-vos, porque sois
misericórdia / e sois bondade, sem limites,
ó Senhor!

3. O Senhor é piedade e retidão / e reconduz ao bom caminho os pecadores. / Ele
dirige os humildes na justiça / e aos pobres
ele ensina o seu caminho.
2ª LEITURA (1Cor 7,29-31)
Leitura da Primeira Carta de São Pedro
aos Coríntios. – 29Eu digo, irmãos: o tempo
está abreviado. Então que, doravante, os
que têm mulher vivam como se não tivessem mulher; 30e os que choram, como se
não chorassem; e os que estão alegres,
como se não estivessem alegres; e os que
fazem compras, como se não possuíssem
coisa alguma; 31e os que usam do mundo,
como se dele não estivessem gozando.
Pois a figura deste mundo passa.
– Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus!

EVANGELHO (Mascos 1,14-20)
(CD: Liturgia VI, mesma melodia da faixa 13
- Paulus)
Aleluia, aleluia, aleluia! (2x)
Aleluia, aleluia, aleluia! (2x)
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo / nos dê
do saber o espírito; / conheçamos, assim, a
esperança / à qual nos chamou, como herança!
PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós!
✠ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Marcos.
AS: Glória a vós, Senhor!
14Depois

que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: 15”O tempo já se
completou e o reino de Deus está próximo.
Convertei-vos e crede no evangelho!” 16E,
passando à beira do mar da Galileia, Jesus
viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores.
17Jesus lhes disse: “Segui-me e eu farei de
vós pescadores de homens”. 18E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a
Jesus. 19Caminhando mais um pouco, viu
também Tiago e João, filhos de Zebedeu.
Estavam na barca, consertando as redes;
20e logo os chamou. Eles deixaram seu pai,
Zebedeu, na barca com os empregados, e
partiram, seguindo Jesus.
– Palavra da Salvação.
AS: Glória a vós, Senhor!

5 – PROFISSÃO DE FÉ

(dois coros)

(Símbolo dos Apóstolos)
PR: Creio em Deus, Pai todo-poderoso,
criador do céu e da terra:

‘

1) e em Jesus Cristo, seu único Filho,
nosso Senhor, 2) que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; 1) nasceu
da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio
Pilatos, 2) foi crucificado, morto e sepultado; 1) desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; 2) subiu aos céus; está sentado à direita de
Deus Pai todo-poderoso, 1) donde a de
vir a julgar os vivos e os mortos. 2)
Creio no Espírito Santo, na santa Igreja
católica, 1) na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, 2) na ressurreição da carne, na vida eterna.
AS: Amém!

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA
PR: Irmãos e irmãs, com Jesus se iniciou
o tempo favorável, o dia da salvação.
Apresentemos ao Senhor nossas preces
comunitárias, dizendo:
AS: Senhor, sede nossa força e nosso socorro!
(A Comunidade pode elaborar as preces)

PR: Tudo isso, ó Deus, vos pedimos
por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém!

III - Liturgia Eucarística
COMENTÁRIO - (Facultativo)

7 – PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS
(CD: Liturgia VI, faixa 4 - Paulus)
De mãos estendidas, ofertamos / o que
de graças recebemos. (2x)
1- A natureza tão bela, / que é louvor, que
é serviço. / O sol que ilumina as trevas, /
transformando-as em luz. / O dia que nos
traz o pão, / e a noite que nos dá repouso.
/ ofertamos ao Senhor / o louvor da criação.
2- Nossa vida toda inteira / ofertamos ao
Senhor, / como prova de amizade, / como
prova de amor. / Com o vinho e com o
pão, / ofertamos ao Senhor / nossa vida
toda inteira, / o louvor da criação.
PR: Orai, irmãos e irmãs...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome,
para o nosso bem e de toda a santa
Igreja!

PR: Ó Deus, acolhei com bondade as
oferendas que vos apresentamos para

que sejam santificadas e nos tragam a
salvação. Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém!

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA V

(Missal, pagina 495)

9 - PAI-NOSSO
PR: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do evangelho, ousamos dizer:
AS: 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 daí hoje, perdoainos as nossas ofensas, assim como nós
perdoamos a quem nos tem ofendido, e
não nos deixeis cair em tentação, mas
livrai-nos do mal.
PR: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela
vossa misericórdia, sejamos sempre livres
do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda de Cristo salvador.
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória
para sempre!
PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos
vossos Apóstolos: eu vos deixo a paz, eu
vos dou a minha paz. Não olheis os nossos
pecados, mas a fé que anima vossa Igreja;
dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e
o Espírito Santo. AS: Amém!
PR: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
AS: O amor de Cristo nos uniu!
(Se for oportuno, o presidente faz-se o convite:)

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudaivos em Cristo Jesus.
AS: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós...
PR: Felizes os convidados para a ceia do
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo!
AS: Senhor, eu não sou digno/a de que
entreis em minha morada, mas dizei
uma palavra e serei salvo/a!
CANTO DE COMUNHÃO
(CD: Liturgia VI, faixa 5, exceto o refrão)
Está próximo o reino de Deus! / Ouçam
todos e “mudem de vida!” / É Jesus

quem nos dá este alerta: / “Acreditem na
boa notícia!”
1. Bendito o Deus de Israel / que a 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 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 do Oriente / que vos 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!

10 - DEPOIS DA COMUNHÃO
PR: Concedei-nos, Deus todo-poderoso,
que, tendo recebido a graça de uma nova
vida, sempre nos gloriemos dos vossos
dons. Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amem!

IV - Ritos Finais
11 – AVISOS DA COMUNIDADE
(A cargo das Equipes de Liturgia)
Visite o site da Diocese de Barreiras:
www.diocesedebarreiras.org.br
12 - BÊNÇÃO FINAL
Hino Oficial do Ano Nacional do Laicato
(Letra e Música: Adenor Leonardo Terra)
Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do
mundo, / levai aos povos todos o amor,
meu dom fecundo! / Teu Reino, ó Jesus
Cristo, queremos propagar, / seguindo o
teu exemplo, o mundo transformar!
1. Sendo membros do teu corpo, que é a
Igreja, / cristãos leigos e leigas construímos nova história!

2. Instruídos por tua santa Palavra, / chamados e enviados para cumprir a missão!
3. Alimentados por teu corpo e sangue, /
assumimos, com coragem, a nossa vocação!
4. “Chamados, antes de tudo, à santidade,
/ interpelados a viver a santidade no mundo!”
5. “Sal da terra, luz do mundo, fermento na
massa”, / não deixamos de ser “ramos na
Videira”!
6. “Na família, no trabalho, na política, / em
todos os âmbitos de atividade humana!”
7. “Verdadeiros sujeitos eclesiais, / aptos a
atuar na Igreja e na sociedade!”
13 - REFLEXÃO
Chamados para pescar homens
O evangelho deste terceiro domingo do
Tempo comum retoma o tema do início do
ministério público de Jesus, mas desta vez,
retomando a leitura do evangelho de Marcos, como deve ser neste Ano Litúrgico.
Depois da morte de João Batista, Jesus
começa o seu ministério, a sua pregação.
Convertei-vos, o reino dos céus está perto.
“E passando à beira do mar da Galileia,
Jesus viu Simão e André, seu irmão, que
estavam lançando as redes, pois eram
pescadores. Jesus lhes disse: “Segui-me e
farei de vós pescadores de homens. E
eles, deixando imediatamente as redes,
seguiram a Jesus”.
“O que Jesus vem anunciar está contido nesta afirmação. Deus é o Senhor e
Deus se fez próximo. Desta mensagem deriva o chamado à conversão, isto é, não se
pode continuar fazendo o caminho que estava fazendo todos os dias. Devemos mudar a direção. Esta conversão se faz acreditando no evangelho. Crer significa entregar-se, confiar. Dentro desse quadro, Marcos põe o chamado dos discípulos, como
primeira atividade de Jesus [...] O chamado
acontece quando os discípulos estão fazendo as suas tarefas cotidianas, o seu
trabalho profissional. Não estão caminhando de um lado para o outro. Podemos ver a
radicalidade do chamado. Ele os tira de
seus costumes, atividade e vínculos. Não é
compatível com outras ocupações. Exige
decisão e abandono. Não propõe um programa determinado. É chamado orientado
à sua pessoa. Ele os chama a si e eles devem segui-lo. Jesus os precede e eles deverão ir atrás. Ele determina a direção e
eles seguem [...]” (Stock, p. 223).
Os quatro discípulos (Pedro, André, João e Tiago) respondem com prontidão in-

crível. “A primeira característica que Marcos refere é a de um homem que é alcançado por uma força que o obriga a partir, a
deixar a casa, família, tradições, cultura,
país, tudo. O primeiro ato registrado pelo
Evangelho é a itinerância de Jesus, ir em
todos os lugares. Nesse ir e vir, se acrescenta a segunda característica: o anúncio
da boa notícia (Ermes Ronchi).
“O Reino de Deus, aos tempos de Jesus, era o símbolo de tudo que um país
esperava de seu Deus: liberdade nacional,
segurança política, prosperidade econômica, paz religiosa e cumprimento da vontade
de Deus seria possível se o reino de Deus
se realizasse sobre a terra. Esperava-se
que Deus um belo dia e de forma desconhecida, se fizesse presente superando
obstáculos e vencendo os inimigos que se
opunham a Deus e às necessidades de
seus irmãos. O que caracteriza a pregação
de Jesus não é tanto que falasse de um
reino que estava por vir, mas de um reino
que estava muito próximo, ao alcance da
mão, se alguém se convertesse. [...]
Ele quer dar para nós um mundo novo,
deseja se aproximar aos nossos problemas
em forma mais eficaz de modo a satisfazer
todos os nossos desejos melhores, a nossa nostalgia de amor e de segurança, mas
somente se nós nos entregamos a ele (De
Bartolome).
Caminha ao longo do mar da Galileia,
Jesus vê... Caminha sem pressa e sem ânsia; caminha à beira do mar, naquele lugar
intermediário entre terra e água, onde
acontecem as chegadas e partida, e chama pescadores para ir com ele. Eu farei de
vós pescadores de homens, pescadores de
humanidade, pesquisadores de tudo que é
humano, bonito, grande e luminoso, que
cada filho de Deus carrega consigo no coração. Retirem os homens da obscuridade,
como tesouro sepultado no campo, como
recém-nascido das águas maternas” (Ermes Ronchi).
Dom Josafá Menezes da Silva
Bispo Diocesano de Barreiras
_____________________________________

14 – LEITURAS DA SEMANA
2ªf.: 1Sm 5,1-7.10; Sl 88; Mc 3,22-30; 3ªf.:
2Sm 6,12b-15.17-19; Sl 23; Mc 3,31-35;
4ªf.: 2Sm 7,4-17; Sl 88; Mc 4,1-20; 5ªf.,
Conversão de S. Paulo: At 22,3-16; Sl
116; Mc 16,15-18; 6ªf., Santos Timóteo e
Tito: 2Tm 1,1-8; Sl 95; Lc 10,1-9; Sábado:
2Sm 12,1-7a.10-17; Sl 50; Mc 4,35-41.

