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Primeira Leitura 
(1 Jo 3, 11-21) 

 

Leitura da Primeira Carta de São João: 
 

11. Caríssimos:  
         Esta é a mensagem  
                que ouvistes desde o início:  
                que nos amemos uns aos outros,  
12.                   não como Caim, que,  
                                            sendo do Maligno,  
                                                    matou o seu  
                                                                  irmão.  
                              E por que o matou?  
                 Porque as suas obras eram más,  
                  ao passo que as do seu irmão  
                                                        eram justas.  
13.    Não vos admireis, irmãos,  
                                      se o mundo vos odeia.  
 
14.       Nós sabemos que passamos  
                                     da morte para a vida,  
                porque amamos os irmãos.  
          Quem não ama permanece na morte.  
 
15.      Todo aquele que odeia o seu irmão é  
                                                     um homicida.  
             E vós sabeis que nenhum homicida    
              conserva a vida eterna dentro de si. 
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16. Nisto conhecemos o amor:  
                          Jesus deu a sua vida por nós.  
 
    Portanto,  
         também nós devemos  
                                   dar a vida pelos irmãos.  
 
17. Se alguém possui riquezas neste mundo  
                     e vê o seu irmão  
                                passar necessidade,  
                  mas, diante dele fecha o seu  
                                                               coração,  
      como pode o amor de Deus  
                                             permanecer nele? 
 
18. Filhinhos,  
          não amemos só com palavras e  
                                       de boca,  
                          mas com ações e  
                                   de verdade!  
19. Aí está o critério  
              para saber que somos da verdade e  
              para sossegar diante dele o nosso 
coração,  
20.    pois se o nosso coração nos acusa,  
        Deus é maior que  
                    o nosso coração e  
                   conhece todas as coisas.  
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21. Caríssimos,  
               se o nosso coração não nos acusa,  
                   temos confiança diante de Deus. 
 
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus. 
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Salmo responsorial 
Sl 99 

 
R. Aclamai o Senhor, ó terra inteira! 
  
- Aclamai o Senhor, ó terra inteira! 
 
- Aclamai o Senhor, ó terra inteira,  
  Servi ao Senhor com alegria, 
  Ide a ele cantando jubilosos! 
 
R. Aclamai o Senhor, ó terra inteira! 
 
- Sabei que o Senhor, só ele, é Deus.  
   Ele mesmo nos fez, e  
                    somos seus,  
            nós somos seu povo e  
                                seu rebanho. 
 
R. Aclamai o Senhor, ó terra inteira! 
 
- Entrai por suas portas dando graças, e 
              em seus átrios  
                         com hinos de louvor;  
    dai-lhe graças,  
    seu nome bendizei! 
 
R. Aclamai o Senhor, ó terra inteira! 
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- Sim, é bom o Senhor e  
                           nosso Deus,  
  sua bondade perdura para sempre,  
  seu amor é fiel eternamente! 
 
R. Aclamai o Senhor, ó terra inteira! 
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Evangelho 
(Jo 1, 43-51)1 

 
- Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
 
- Um dia sagrado brilhou para nós:  
       nações, vinde todas adorar o Senhor:  
                            pois hoje desceu grande luz  
                                                      sobre a terra. 
 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo   
                                                    segundo João. 
 
- Glória a vós, Senhor. 
  
Naquele tempo,  
43.      Jesus decidiu partir para a Galileia.   
                    Encontrou Filipe e  
                    disse: “Segue-me”.  
 
44.      Filipe era de Betsaida,  
                           cidade de André e  
                                        de Pedro.  
 
 

                                                          
1   Em Materiais recomendados é apresentado o link do filme “O 
Evangelho segundo João” e o correspondente tempo em que 
apresenta o Evangelho da missa de hoje. 
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45.    Filipe encontrou-se com Natanael e  
                  lhe disse:  
                       “Encontramos aquele de  
                        quem Moisés escreveu na Lei,  
                         e também os profetas:  
                                                Jesus de Nazaré,  
                                                 o filho de José”.  
46.    Natanael disse:  
                  “De Nazaré pode sair coisa boa?”      
        Filipe respondeu:  
                   “Vem ver!”  
 
47.     Jesus viu Natanael que vinha para ele e  
                 comentou:  
                          “Aí vem um israelita de   
                                                              verdade,  
                           um homem sem falsidade”.  
 
48.     Natanael perguntou: 
               “De onde me conheces?”  
      Jesus respondeu:  
               “Antes que Filipe te chamasse,  
                               enquanto estavas debaixo  
                                                          da figueira,  
                                                              eu te vi”. 
49.      Natanael respondeu:  
                “Rabi, tu és o Filho de Deus,  
                            tu és o Rei de Israel”.  
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50.   Jesus disse:  
            “Tu crês porque te disse:  
                       Eu te vi debaixo da figueira?  
                        Coisas maiores que esta  
                                                                 verás!”  
 
51. E Jesus continuou:  
             “Em verdade,  
               em verdade, eu vos digo:  
                         Vereis o céu aberto e  
                                     os anjos de Deus  
                                                            subindo e  
                                                            descendo  
                              sobre o Filho do Homem”. 
                                      
 
- Palavra da Salvação. 
- Glória a vós, Senhor. 
 

 

 

 

 



 

15 

Materiais recomendados 
 

1. Filme: “O Evangelho segundo João”  
 
A partir dos 06:13 minutos apresenta o 
Evangelho de hoje. Disponível em: link 

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

 
 
 
 

https://missaocatolica.com/2023/01/03/filme-recomendado-o-evangelho-segundo-joao/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a3mc&hl=pt_BR
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3. Filme: “O grande milagre” 
 

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

 
 
 

4. 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: 

https://missaocatolica.com/o-grande-milagre/
https://missaocatolica.files.wordpress.com/2021/10/asantamissa.pdf
https://missaocatolica.files.wordpress.com/2022/12/santamissa_v8.pdf
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5. Vídeo: “O véu removido” 

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

 

 
6. 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 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OOLZDaTgIaM
https://padrepauloricardo.org/cursos/historia-da-missa
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7. Site: “Missão Católica” 

 
Site com materiais relevantes do universo 
católico: link 

https://missaocatolica.com/

