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Missa – “3º Domingo do tempo comum” 
correspondente ao dia 22/01/2023 – 

Domingo (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. 

 
Os ícones abaixo executam os seguintes 
tipos de mídia ao serem pressionados: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reproduz vídeos 

Reproduz áudios 

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 
(Is 8,23b-9,3) 

 

Leitura do Livro do profeta Isaías: 
 

23b. 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 Galileia das nações. 
 
9,1O. povo que andava na escuridão  
                 viu uma grande luz;  
    para os que habitavam nas sombras da     
          morte, uma luz resplandeceu.  
 
2.                 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.  
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3. 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. 
- Graças a Deus. 
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Salmo responsorial 
Sl 26(27),1.4.13-14 (R. 1a.1c) 

 
R.  O Senhor é minha luz e salvação.  
     O Senhor é a proteção da minha vida. 
 
-   O Senhor é minha luz e salvação.  
    O Senhor é a proteção da minha vida. 
 
- O Senhor é minha luz e salvação;  
                                 de quem eu terei medo?  
   O Senhor é a proteção da minha vida;  
                            perante quem eu tremerei? 
 
R.  O Senhor é minha luz e salvação.  
     O Senhor é a proteção da minha vida. 
 
- Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e  
    é só isto que eu desejo:  
         habitar no santuário do Senhor por  
                                             toda a minha vida;  
         saborear a suavidade do Senhor e  
         contemplá-lo no seu templo. 
 
R.  O Senhor é minha luz e salvação.  
     O Senhor é a proteção da minha vida. 
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- Sei que a bondade do Senhor eu hei de 
ver na terra dos viventes.  
    Espera no Senhor e  
    tem coragem,  
    espera no Senhor! 
 
R.  O Senhor é minha luz e salvação.  
     O Senhor é a proteção da minha vida. 
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Segunda Leitura 
(1Cor 1,10-13.17) 

 
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos   
                                                             Coríntios: 
 

10. 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.  
 
11. Com efeito,  
                  pessoas da família de Cloé  
                      informaram-me a vosso   
                                     respeito, meus irmãos,                
                                     que está havendo  
                                        contendas entre vós.  
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12. Digo isso, 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!”  
 
13. Será que Cristo está dividido?  
       Acaso Paulo é que foi crucificado  
                           por amor de vós?  
      Ou é no nome de Paulo que fostes  
                                                           batizados?  
 
17. 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. 
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Evangelho 
(Mt 4,12-23) 

 
- O Senhor esteja convosco. 
- Ele está no meio de nós.  
 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo   
                                              Segundo Mateus. 
- Glória a vós, Senhor. 
  

 
12. Ao saber que João tinha sido preso,     
            Jesus voltou para a Galileia.  
13.                   Deixou Nazaré e  
                      foi morar em Cafarnaum,  
                               que fica às margens do  
                                               mar da Galileia,  
14.                         no território de Zabulon e  
                                                           Neftali,  
para se cumprir o que foi dito pelo profeta 
Isaías:  
 
15. “Terra de Zabulon,  
         terra de Neftali,  
                      caminho do mar,  
                      região do outro lado do  
                                                    rio Jordão,  
                                   Galileia dos pagãos!  
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16.  O povo que vivia nas trevas viu uma   
                                                    grande luz, e  
                                          para os que viviam  
                              na região escura da morte  
                                           brilhou uma luz”.  
 
17. Daí em diante Jesus começou a pregar  
                                         dizendo:  
                “Convertei-vos,  
                      porque o Reino dos Céus está  
                                                           próximo”. 
 
18. Quando Jesus andava à beira  
                                            do mar da Galileia,   
                              viu dois irmãos:  
                                Simão, chamado Pedro, e  
              seu irmão André.  
   Estavam lançando a rede ao mar,  
                                     pois eram pescadores.  
 
19. Jesus disse a eles:  
                  “Segui-me, e  
                     eu farei de vós pescadores de  
                                                            homens”.  
 
20. Eles imediatamente deixaram as redes e  
                                     o seguiram. 
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21. 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.  
 
22. Eles imediatamente deixaram a barca e   
                                                            o pai, e  
                                     o seguiram.  
 
23. Jesus andava por toda a Galileia,                
               ensinando em suas sinagogas,  
               pregando o Evangelho do Reino e  
               curando todo tipo de doença e   
                                                      enfermidade  
                                                              do povo. 
 

- Palavra da Salvação. 
- Glória a vós, Senhor. 
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Materiais recomendados 
 

1. Filme: “O Evangelho segundo Mateus”  
 
A partir dos 11:20 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://www.youtube.com/watch?v=_8Kf54lOslc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a3mc&hl=pt_BR


 

18 

 
 
 
 

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 

https://missaocatolica.com/o-grande-milagre/
https://missaocatolica.files.wordpress.com/2021/10/asantamissa.pdf
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- Texto adaptado para celular com fotos do filme 
“O Grande Milagre”: link 
 
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://missaocatolica.files.wordpress.com/2022/12/santamissa_v8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OOLZDaTgIaM

obrig
Máquina de escrever
11. Trecho da Consagração
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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 
 

8. Curso de Teologia: “Cote” 

Disponível em: link 
 

https://padrepauloricardo.org/cursos/historia-da-missa
https://missaocatolica.com/
https://missaocatolica.com/2020/10/12/curso-recomendado-cot-curso-online-de-teologia-do-padre-francoa/

