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Primeira Leitura 
(1 Jo 2, 29-3,6) 

 

Leitura da Primeira Carta de São João: 
 

Caríssimos: 
29. Já que sabeis que ele é justo, 
                 sabei também que todo aquele  
                                          que pratica a justiça  
                                                       nasceu dele. 
 
3,1. Vede que grande presente de amor  
      o Pai nos deu: 
           de sermos chamados filhos de Deus! 
           E nós o somos! 
               Se o mundo não nos conhece, 
                           é porque não conheceu o  
                                                                       Pai. 
 

2. Caríssimos,  
                      desde já somos filhos de Deus, 
                      mas nem sequer se manifestou  
                                                  o que seremos! 
                     Sabemos que, 
                          quando Jesus se manifestar, 
                            seremos semelhantes a ele, 
          Porque o veremos tal como ele é. 
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3. Todo o que espera nele,  
                             purifica-se a si mesmo,  
           como também ele é puro.  
 

4. Todo o que comete pecado,  
                       comete também a iniquidade,  
                   porque o pecado é a iniquidade.  
 
5. Vós sabeis que ele se manifestou  
                                     para tirar os pecados e   
                      que nele não há pecado.  
 
6. Todo aquele que peca mostra  
                                        que não o viu,  
                                               nem o conheceu. 
 
 
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus. 
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Salmo responsorial 
Sl 97 

 
R. Os confins do universo contemplaram a   
                                  salvação do nosso Deus.  
 
- Os confins do universo contemplaram a  
                                  salvação do nosso Deus. 
 
- Cantai ao Senhor Deus um canto novo,  
                                 porque ele fez prodígios!  
                    Sua mão e  
                    seu braço forte e santo  
                                  alcançaram-lhe a vitória. 
 
R. Os confins do universo contemplaram a   
                                  salvação do nosso Deus.  
 
- Os confins do universo contemplaram a  
                                  salvação do nosso Deus. 
  Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, 
  Alegrai-vos e  
  Exultai! 
 
R. Os confins do universo contemplaram a   
                                  salvação do nosso Deus.  
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- Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa  
                                                          e da cítara  
                                                                  suave! 
Aclamais, com os clarins e  
                           as trombetas, ao Senhor,   
                                                           nosso Rei!  
                                   
R. Os confins do universo contemplaram a   
                                  salvação do nosso Deus.  
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Evangelho 
(Jo 1, 29-34) 

 
- Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
 
- A Palavra se fez carne, entre nós  
             ela habitou;  
e todos os que a acolheram,  
                          de Deus filhos se tornaram. 
                                                     (Jo 1,14a.12a) 
 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo   
                                                    segundo João. 
 
- Glória a vós, Senhor. 
  
29. No dia seguinte,  
          João viu Jesus aproximar-se dele e 
                   disse:  
                         “Eis o Cordeiro de Deus,  
                          que tira o pecado do mundo. 
30.                      Dele é que eu disse:  
                                     Depois de mim vem   
                                     um homem que  
                                     passou à minha frente,  
                                     porque existia antes  
                                                               de mim.  
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31.                   Também eu não o conhecia,  
                   mas se eu vim batizar com água,  
                                  foi para que ele fosse   
                                       manifestado a Israel”. 
 
32.  E João deu testemunho,  
                 dizendo:  
                       “Eu vi o Espírito descer,  
                               como uma pomba do céu,  
                                  e permanecer sobre ele.  
 
33.                   Também eu não o conhecia,  
                       mas aquele que me enviou a  
                       batizar com água me disse:    
                          ‘Aquele sobre quem vires o  
                                        Espírito descer e  
                                                       permanecer,  
                           este é quem batiza com o   
                           Espírito Santo’.  
 
34.                   Eu vi e  
                            dou testemunho:  
                                   Este é o Filho de Deus!” 
                                          
- Palavra da Salvação. 
- Glória a vós, Senhor. 
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Materiais recomendados 
 

1. App: 3 MC (3 Minutos de catecismo) 
 
Aplicativo que explica, através de 
animações, temas do catecismo em 3 
minutos: Link 

 
 

2. Filme: “O grande milagre” 
 

Filme que apresenta o mundo espiritual da 
Santa Missa. Baseado nas visões da mística 
católica Catalina Rivas: link 
 

 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a3mc&hl=pt_BR
https://missaocatolica.com/o-grande-milagre/
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3. Livro: “A Santa Missa” 

 
Texto que retrata as visões de Catalina Rivas 
sobre a santa missa. O Filme “O Grande Milagre” 
foi baseado neste texto. 
- Texto original com o “imprima-se” do bispo: link 
- Texto adaptado para celular com fotos do filme 
“O Grande Milagre”: link 
 
Trecho da Pág. 35 retratando a consagração: 

 
 
4. Vídeo: “O véu removido” 

 
O vídeo apresenta mundo espiritual da missa do 
momento da consagração: link 

 

 

https://missaocatolica.files.wordpress.com/2021/10/asantamissa.pdf
https://missaocatolica.files.wordpress.com/2022/12/santamissa_v8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OOLZDaTgIaM
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5. Curso: “A história da Missa” 

 
Neste curso, Padre Paulo Ricardo conta a história 
da liturgia: desde a sua estrutura original, 
deixada por Jesus e os Apóstolos, passando pela 
formação do rito latino e seu enriquecimento na 
Idade Média, até o Concílio de Trento: link 

 
6. Site: “Missão Católica” 

 
Site com materiais relevantes do universo 
católico: link 

https://padrepauloricardo.org/cursos/historia-da-missa
https://missaocatolica.com/

