Eucaristia III Domingo do Tempo Comum
1º ano de Catequese – Paróquia de S. João Baptista de Vila do Conde

Admonições – Fornecidas pelo pároco, lidas pelo monitor
Procissão de Entrada

Deixa Deus entrar
Deixa Deus entrar, na tua própria casa,
deixa-te tocar, pela Sua graça
Dentro em segredo, reza-Lhe sem medo:
Senhor, Senhor, que queres que eu faça?
Só no fundo do ser eu vou encontrar,
as razões de viver, as razões de amar
É bem dentro de nós que está a raiz,
que nos faz amar e ser feliz
Tanta coisa me impede de O escutar,
me desvia da meta que me propus
Vou ter coragem de O deixar entrar,
vou seguir o clarão da Sua Luz!
Ritos Iniciais
Ato penitencial

Eis-me aqui Jesus
Eis-me aqui, Jesus, também hoje diante de Ti,
todo renovado, assim como Tu me queres.
Eu serei a resposta ao Teu porquê,
um fruto digno do Teu abandono: eis-me aqui!
Um pacto já nos une, todos diante de Ti
a declarar o nosso amor exclusivo,
a responder aos dons do Teu amor,
e porque foste abandonado,
contigo morremos e ressuscitamos.

Glória
Glória, Glória, a Deus nas alturas
Paz na Terra, aos homens de Paz!
Nós vos louvamos e vos bendizemos,
nós Vos adoramos e glorificamos
Todos nós hoje, vos damos graças,
por vossa imensa eterna Glória.
Só Vós sois o Santo, só Vós o Senhor,
só Vós o Altíssimo, Jesus Cristo
com o Espírito Santo na Glória de Deus Pai,
na Glória de Deus Pai.
Ámen, Ámen, Áaaaamén

I Leitura

Jonas 3, 1-5.10

Leitura da Profecia de Jonas
A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos:
«Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive
e apregoa nela a mensagem que Eu te direi».
Jonas levantou-se e foi a Nínive,
conforme a palavra do Senhor.
Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus;
levava três dias a atravessar.
Jonas entrou na cidade, caminhou durante um dia
e começou a pregar, dizendo:
«Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída».
Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um jejum
e revestiram-se de saco, desde o maior ao mais pequeno. Quando Deus
viu as suas obras
e como se convertiam do seu mau caminho,
desistiu do castigo com que os ameaçara
e não o executou.
Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
Vamos cantar, louvar a Jesus,
vamos cantar, Ele é nossa luz!
A Jesus nosso amigo, queremos cantar
A Jesus nosso Mestre, vamos aclamar.
Tu és nosso amigo, Teus somos também
Tu és nosso guia, nossa paz e bem
Contigo, ó Jesus, vamos caminhar
Vieste à Terra para nos salvar

II Leitura

1 Cor 7, 29-31

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
O que tenho a dizer-vos, irmãos,
é que o tempo é breve.
Doravante,
os que têm esposas procedam como se as não tivessem;
os que choram, como se não chorassem;
os que andam alegres, como se não andassem;
os que compram, como se não possuíssem;
os que utilizam este mundo, como se realmente não o utilizassem.
De facto, o cenário deste mundo é passageiro.
Palavra do Senhor.
Aclamação ao Evangelho
Jesus Cristo é Nosso Senhor, Aleluia
Ele é nosso Amigo, é nossa alegria, Aleluia
Ensinou-nos a falar ao Pai, Aleluia
Ele é nossa Paz, Ele é nossa Luz, Aleluia
Enviou-nos o Espírito de Amor, Aleluia
Ele é nossa força, é quem nos sustenta, Aleluia

Evangelho

Mc 1, 14-20

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Depois de João ter sido preso,
Jesus partiu para a Galileia
e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo:
«Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus.
Arrependei-vos e acreditai no Evangelho».
Caminhando junto ao mar da Galileia,
viu Simão e seu irmão André,
que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores.
Disse-lhes Jesus:
«Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens».
Eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus.
Um pouco mais adiante,
viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João,
que estavam no barco a consertar as redes;
e chamou-os.
Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco com os assalariados
e seguiram Jesus.
Palavra da salvação
Homília
Oração Universal
Irmãos e irmãs:
Para que a nossa resposta ao Evangelho de Jesus
seja digna de tão grande chamamento,
dirijamos ao Pai a nossa oração,
dizendo, com alegria:
R. Ouvi-nos, Senhor.
1. Pelo Papa Francisco pelos bispos, presbíteros e diáconos,
para que, seguindo o caminho da fé,
irradiem confiança, alegria e disponibilidade,
oremos ao Senhor.
2. Pelos jovens da nossa Diocese
que sentem o chamamento de Jesus,
para que escutem a sua voz e O sigam,
oremos ao Senhor.

3. Pelos responsáveis das nações em todo o mundo,
para que descubram no Evangelho de Cristo
o alicerce firme da justiça e da paz,
oremos ao Senhor.
4. Pelos que se entregam ao serviço dos mais pobres,
para que o Senhor lhes dê o seu Espírito
e a perseverança nas dificuldades,
oremos ao Senhor.
5. Por nós que participamos nesta celebração,
para que tenhamos o desejo de viver na graça de Deus
e de a ela voltar, se a viermos a perder,
oremos ao Senhor.
Senhor, que, pela boca do vosso Filho,
dissestes que o tempo se cumpriu
e está próximo o reino de Deus,
dai-nos um coração que saiba responder
às surpresas inesperadas do Evangelho.
Por Cristo, nosso Senhor.
Ofertório
Vede Senhor (instrumental)
Vede, Senhor, quanta gente, nunca ouviu falar de Vós
Quanta gente não sabe que deve amar Alguém,
Senhor aceita-nos assim.
Vede, Senhor, nós chegámos prontos a dar o que temos
A vida alegre ou triste, o amor que em nós existe,
Senhor aceita-nos assim.
Santo
Santo, Santo, Santo é o Senhor
Deus do Universo, o céu e a terra, proclamam a Vossa glória
Hossana, Hossana, Hossana nas alturas
Santo, Santo, Santo é o Senhor
Deus do Universo, bendito o que vem,
em nome do Senhor, em nome do Senhor
Hossana, Hossana, Hossana nas alturas

Pai Nosso
Pai Nosso que’stais nos céus
eu sinto que Tu’estás aqui
É grande o Teu amor
e min’alma se sente feliz
Pai Nosso...
Cordeiro
Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo:
Tende piedade de nós, tende piedade de nós
Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo:
Tende piedade de nós, tende piedade de nós
Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo:
Dai-nos a paz, dai-nos a paz
Comunhão
Tu, que nas margens do lago
Tu, que nas margens do lago, não buscastes, nem sábios nem ricos
Mas só quiseste que eu Te seguisse.
Senhor, Tu fixaste meus olhos. Ternamente, meu nome disseste
Nesse lago, eu deixei minha barca, pois em Ti encontrei outro mar.
Tu, sabes bem o que tenho em meu barco: nem ouro nem armas
Somente as redes, e o meu trabalho.
Tu, minhas mãos requisitas, meu trabalho, que a outros descanse
Minha amizade, que ao mundo abrace.
Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna, das almas que esperam
Um bom amigo, que assim nos chamas.

Pós-comunhão
Luz verdadeira
Senhor, Tu és luz verdadeira!
Quem crê em Ti, terá a vida
E para sempre viverá na Tua paz, na Tua paz…
Ritos Finais e Envio
Lança-te
Não fiques na praia com o barco amarrado, com medo do mar.
Tudo aqui é miragem, mas na outra margem, alguém está a esperar.
Como onda que morre sozinha na praia, não fiques brincando...
No mar confiante, ensina o teu canto de ave voando.
Voa bem mais alto livre sem alforge, sem prata, nem ouro,
amando este mundo, esta vida que é campo que esconde o tesouro.
Voa bem mais alto livre sem alforge, sem prata, nem ouro,
amando este mundo, esta vida que é campo que esconde o tesouro.
Ninguém te ensinou, mas no fundo tu sentes asas p'ra voar.
Nem que o céu se tolde e as nuvens impeçam, tu não vais parar
Há gente vivendo tranquila e contente como eu já vivi.
És águia diferente, céu azul cinzento foi feito p´ra ti.

