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Missa – “Tempo do Natal antes da 
Epifania” correspondente ao dia 

06/01/2023 – 6º Feira (adaptado e 
indentado) para leitura em celular. 

 
É necessário o leitor gratuito “Foxit PDF 

Editor” para poder acessar todos os 
recursos de mídia deste pdf, como áudios 

e vídeos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foxit.mobile.pdf.lite&hl=pt_BR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foxit.mobile.pdf.lite&hl=pt_BR&gl=US
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Primeira Leitura 
(1 Jo 5, 5-13) 

 

Leitura da Primeira Carta de São João: 
 

Caríssimos,  
5.    quem é o vencedor do mundo,  
     senão    aquele que crê que Jesus é  
                                                o Filho de Deus?  
6. Este é o que veio pela água e  
                                   pelo sangue:  
                                                       Jesus Cristo.  
             (Não veio somente com a água,  
                                       mas com a água e  
                                                        o sangue).  
              E o Espírito é que dá testemunho,  
  porque o Espírito é a Verdade.  
7.  Assim, são três que dão testemunho:  
8.                            o Espírito,  
                              a água e  
                              o sangue;  
               e os três são unânimes. 
 
9. Se aceitamos o testemunho dos homens,  
                           o testemunho de Deus é   
                                                                  maior.  
               Este é o testemunho de Deus, pois  
                ele deu testemunho a respeito de   
                                                             seu Filho.  
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    Aquele que crê no Filho de Deus tem  
                   este testemunho dentro de si.  
 
10. Aquele que não crê em Deus faz dele um   
                                                          mentiroso,  
 porque não crê no testemunho que Deus   
                            deu a respeito de seu Filho.  
 
11. E o testemunho é este: 
                           Deus nos deu a vida eterna,  
                                            e esta vida está  
                                                      em seu Filho.  
 
12. Quem tem o Filho, tem a vida;  
  quem não tem o Filho não tem a vida.  
 
13. Eu vos escrevo estas coisas a vós 
                       que acreditastes no nome do   
                                                    Filho de Deus,  
                           para que saibais que possuís  
                                                     a vida eterna. 
 
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus. 
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Salmo responsorial 
Sl 147 

 
R. Glorifica o Senhor, Jerusalém! 
  
R. Glorifica o Senhor, Jerusalém! 
 

- Glorifica o Senhor, Jerusalém!  
  Ó Sião, canta louvores ao teu Deus!  
  Pois reforçou com segurança as tuas  
                                                              portas, e  
   os teus filhos em teu seio abençoou. 
 
R. Glorifica o Senhor, Jerusalém! 
 
- A paz em teus limites garantiu e  
   te dá como alimento a flor do trigo.  
   Ele envia suas ordens para a terra e  
    a palavra que ele diz corre veloz. 
 

R. Glorifica o Senhor, Jerusalém! 
 
- Anuncia a Jacó sua palavra,  
                              seus preceitos,  
                              suas leis a Israel.  
  Nenhum povo recebeu tanto carinho, a 
nenhum outro revelou os seus preceitos. 
 
R. Glorifica o Senhor, Jerusalém! 
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Evangelho 
(Mc 1, 7-11) 

 
- Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
 
- Abriram-se os céus, e  
       fez-se ouvir a voz do Pai:  
                    Eis meu Filho muito amado,  
                    escutai-o, todos vós!  
                                                        (Cf. Mc 9,7). 
 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo   
                                             Segundo Marcos. 
- Glória a vós, Senhor. 
  

Naquele tempo,  
7.     João pregava,  
               dizendo:  
                   “Depois de mim virá alguém   
                                       mais forte do que eu.  
                     Eu nem sou digno de me  
                    abaixar para desamarrar suas  
                                                          sandálias. 
8.                  Eu vos batizei com água, mas               
                       ele vos batizará com o  
                                                 Espírito Santo”.  
9. Naqueles dias,  
    Jesus veio de Nazaré da Galileia, e  
              foi batizado por João no rio Jordão.  
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10. E logo, ao sair da água,  
              viu o céu se abrindo, e  
                    o Espírito, como pomba,  
                                       descer sobre ele.  
 
11.  E do céu veio uma voz:  
                             “Tu és o meu Filho amado,  
                               em ti ponho meu  
                                                    bem-querer”. 
 
- Palavra da Salvação. 
- Glória a vós, Senhor. 
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Materiais recomendados 
 

1. Trailer: “Coração Ardente”  
 
Como hoje é a 1º sexta-feira do mês 
dedicada ao sagrado coração de Jesus, vale 
a pena conhecer este trailer: link 

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

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IKlkD8k6Lxo
https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2022-03/filme-sobre-devocao-ao-sagrado-coracao-de-jesus-estreia.html
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 
 
 
 
 
 
 

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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Trecho da Pág. 35 retratando a consagração: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Vídeo: “O véu removido” 

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

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OOLZDaTgIaM
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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 

 
7. Site: “Missão Católica” 

 
Site com materiais relevantes do universo 
católico: link 

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

