Ano A / Tempo Comum / Verde
2º DOMINGO DO TEMPO COMUM

“Eu vi e dou testemunho:
este é o Filho de Deus!”

Nº 2205 - 15/01/2017
S. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e
a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para
celebrarmos dignamente os santos mistérios (pausa).
1. Confesso a Deus, Pai todo-poderoso, / e a vós, irmãos,
confesso que pequei, / por pensamentos, palavras, atos
e omissões, / por minha culpa, tão grande culpa.
Piedade, Senhor, piedade, Senhor,
Piedade de nós! (bis).
2. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, / e a vós,
irmãos, eu peço que rogueis / a Deus, que é Pai poderoso,
para perdoar / a minha culpa, tão grande culpa.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. HINO DE LOUVOR

RITOS INICIAIS
A. Irmãos, iniciando o Tempo
Comum, somos chamados a
reconhecer Jesus como o Messias
esperado, o cumprimento daquilo
que os profetas anunciaram, a
fim de que possamos crescer
no caminho de seu discipulado.
Bendito seja Deus, que nos reúne.
Com alegria, cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA
1. De todos cantos viemos / para louvar o Senhor, / Pai
de eterna bondade, / Deus vivo e libertador. / Todo o
povo reunido / num canto novo, louvor.
Glorificado seja, bendito seja / Jesus Redentor! (bis)
2. Os pais e mães de família, / vamos todos celebrar / a
força nova da vida; / vamos alegres cantar / a juventude
e as crianças, / todos reunidos no amor.
3. Do passado nós trazemos / toda lembrança de quem /
deu sua vida e seu sangue, / como Jesus fez também.
/ Do presente, todo esforço / por um futuro melhor.
4. Bendito o Deus da esperança, / que anima a gente a
andar. / Bendito o Cristo da vida, / que ensina a gente a
amar. / Bendito o Espírito Santo, / que faz o povo criador.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.

1. Glória a Deus nos altos céus, / paz na terra a seus amados!
/ A vós louvam, Rei celeste, / os que foram libertados.
Glória a Deus lá nos céus, / e paz aos seus! Amém!
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos, /
damos glória ao vosso nome, / vossos dons agradecemos.
3. Senhor nosso Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / Vós,
de Deus Cordeiro santo, / nossas culpas perdoai.
4. Vós, que estais junto do Pai / como nosso intercessor,
/ acolhei nossos pedidos, / atendei nosso clamor.
5. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, /
com o Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor.

5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Deus eterno e todo-poderoso, que
governais o céu e a terra, escutai com bondade as
preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz.
P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. Ouçamos a Palavra que nos
dá testemunho sobre o Messias,
luz das nações, que veio para unir
todos os povos em Deus. Jesus foi
batizado por João a fim de que a
todos fosse revelado que ele era
o Cristo, o enviado. Na missão de
Jesus, descobrimos também nós
a nossa vocação.

6. PRIMEIRA LEITURA (Is 49,3.5-6)

11. PROFISSÃO DE FÉ

Leitura do Livro do Profeta Isaías.
O Senhor me disse: “Tu és o meu Servo, Israel, em quem
serei glorificado”. E agora diz-me o Senhor – ele que me
preparou desde o nascimento para ser seu servo – que eu
recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele; aos olhos
do Senhor esta é a minha glória. Disse ele: “Não basta seres
meu Servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os
remanescentes de Israel: eu te farei luz nas nações, para
que minha salvação chegue até aos confins da terra”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu
e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso
Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo;
nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi
crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos
mortos; ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus; está
sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há
de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito
Santo; na santa Igreja católica; na comunhão dos santos;
na remissão dos pecados; na ressurreição da carne; na
vida eterna. Amém.

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 39 (40)

12. PRECES DA COMUNIDADE

Eu disse: Eis que venho, Senhor, / com prazer faço a
vossa vontade!

S. Apresentemos nossa oração confiante ao Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo:
L. Senhor, fazei de nós profetas corajosos e audaciosos,
que lutem em favor do bem e da justiça, a fim de que
brilhe em todo o mundo a vossa luz. Nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor!
L. Senhor, ajudai-nos a reconhecer as ações de Jesus,
vosso Filho amado, e a dar testemunho de sua presença
salvadora em nosso meio. Nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor!
L. Senhor, aumentai em nós o desejo de santidade, fruto
da participação na comunidade e da caminhada junto
de vosso Filho. Nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor!
L. Senhor, sede o amparo de todas as famílias enlutadas
de nossa comunidade; ouvi também a prece que está
guardada no silêncio do coração de cada um. Nós vos
pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor!

• Esperando, esperei no Senhor; / e, inclinando-se, ouviu
meu clamor. / Canto novo ele pôs em meus lábios, /
um poema em louvor ao Senhor.
• Sacrifício e oblação não quisestes, / mas abristes,
Senhor, meus ouvidos; / não pedistes ofertas nem
vítimas, / holocaustos por nossos pecados.
• E então eu vos disse: “Eis que venho!” / Sobre mim está
escrito no livro: / “Com prazer faço a vossa vontade,
/ guardo em meu coração vossa lei!”
• Boas-novas de vossa justiça / anunciei numa grande
assembleia. / Vós sabeis: não fechei os meus lábios!

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 1,1-3)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por
vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus
que está em Corinto: aos que foram santificados em Cristo
Jesus, chamados a ser santos junto com todos os que, em
qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus
Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz, da
parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
1. Pois o Verbo se fez carne, entre nós Ele acampou / e
quem acolheu o Verbo, de Deus filho se tornou!: (2x)

10. EVANGELHO (Jo 1,29-34)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse:
“Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Dele é que eu disse: ‘Depois de mim vem um homem
que passou à minha frente, porque existia antes de mim’.
Também eu não o conhecia, mas, se eu vim batizar com
água, foi para que ele fosse manifestado a Israel”. E João
deu testemunho dizendo: “Eu vi o Espírito descer, como
uma pomba, do céu e permanecer sobre ele. 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’.
Eu vi e dou testemunho: Este é o Filho de Deus!”
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

(Preces da comunidade)
S. Ó Pai, que não quisestes sacrifícios, mas somente nosso
coração e nossos lábios abertos, ouvi a oração do vosso
povo aqui reunido e fazei com que entendam que devem
sempre cumprir vossa vontade. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Preparemos a mesa santa,
oferecendo o pão e o vinho ao Pai,
bem como nosso coração aberto
para fazermos a vontade do Senhor.
Cantemos:

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
1. Nesta mesa da irmandade, / a nossa comunidade /
se oferece a ti, Senhor. / Nosso sonho e nossa luta, /
nossa fé, nossa conduta, / te entregamos com amor.
Novo jeito de sermos Igreja, / nós buscamos, Senhor, /
na tua mesa. (bis)
2. Neste pão oferecemos / os mutirões que fazemos, / a
partilha, a produção. / Neste vinho, a alegria, / que
floresce a cada dia / dentro de nossa união.
3. Nosso coração inteiro, / Deus humano e companheiro,
/ deixamos no teu altar. / Nosso canto e a memória /
do martírio e da vitória, / nós trazemos pra te dar.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs,...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.
S. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar
constantemente da Eucaristia, pois, todas as vezes que
celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa
redenção. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORÇÃO EUCARÍSTICA V
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó
Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo
com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É ele o sacerdote
verdadeiro que sempre se oferece por nós todos,
mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia
derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando
e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos
anjos e à voz dos santos todos, para cantar (dizendo):
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! O céu e a
terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito
o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!
S. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de
nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por ele,
mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se
mudem no Corpo e no Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
S. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus
apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para
o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
S. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em
suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.
S. Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste Pão, toda vez que se bebe
deste Vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica
esperando sua volta.
S. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus,
nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão; nós queremos
a vós oferecer este Pão que alimenta e que dá vida, este
Vinho que nos salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue
dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para
sermos um só povo em seu amor.
T. O Espírito nos una num só corpo!

S. Protegei vossa Igreja, que caminha nas estradas do
mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança
de chegar junto a vós, na vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
S. Dai ao Santo Padre, o papa Francisco, ser bem firme
na fé, na caridade, e a Pedro, que é bispo desta Igreja,
muita luz para guiar o seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
S. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe
de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, com os
apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar
Cristo e seus irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
S. A todos os que chamastes para outra vida na vossa
amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo
vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem
felizes no reino que para todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apaga!
S. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo
santo e pecador, dai forças para construirmos juntos o
vosso reino, que também é nosso.
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e
toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO
S. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu
divino ensinamento ousamos dizer:
T. Pai nosso, que estais nos céus, / santificado seja o
vosso nome; / venha a nós o vosso reino, / seja feita a
vossa vontade, / assim na terra como no céu; / o pão
nosso de cada dia nos dai hoje; / perdoai-nos as nossas
ofensas, / assim como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido; / e não nos deixeis cair em tentação, / mas
livrai-nos do mal.
S. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a
vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos
sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos,
enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do
Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
S. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos: eu
vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os
nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe,
segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
T. Amém.
S. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
S. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com
um gesto de comunhão fraterna.
T. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende
piedade de nós. / Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
do mundo, tende piedade de nós. / Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
S. Felizes os convidados para o banquete nupcial do
Cordeiro! Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em minha
morada, mas dizei uma palavra e serei salvo(a).

A. Preparais à minha frente uma mesa, o meu cálice
transborda.

17. CANTO DE COMUNHÃO
1. O pão sofrido da terra, / na mesa da refeição. / O pão
partido na mesa / se torna certeza e se faz comunhão.
O Corpo do meu Senhor / é força viva de paz. (bis)
2. Vinho de festa e alegria,/ e vida no coração. / Vinho
bebido na luta / se torna conduta de libertação.
O Sangue do meu Senhor / é força viva de paz. (bis)
3. Palavra vinda do Reino, / na boca de cada irmão. /
Palavra que fortalece, / anima e esclarece a nossa união.
Palavra do meu Senhor / é força viva de paz. (bis)
4. Flores dos jardins, dos campos, / sorriso exposto no
altar. / Flores molhadas no pranto / de quem deu a
vida pra vida mudar.
A vida de quem tombou / é força viva de paz. (bis)
5. Água trazida da fonte, / matando a sede que mata. /
Água da chuva no chão traz vida / e traz pão pra gente
e pra mata.
Água da vida, Jesus, / é força viva de paz. (bis)
6. Ceia, Sagrada Aliança, / ato supremo do amor. /
Ceia, encontro esperança de Jesus / com a gente
transformando a dor.
A Ceia do meu Senhor / é força viva de paz. (bis)
7. Louvor que nasce da história, / do dia a dia do povo.
/ Louvor ao Deus verdadeiro, / fiel justiceiro, Pai do
mundo novo.
O nome do meu Senhor / é força viva de paz. (bis)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA - TC, V
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Que Deus todo-poderoso vos livre sempre de toda
adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos.
T. Amém!
S. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim
de que transbordeis de alegria divina.
T. Amém!
S. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr
sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornarvos coerdeiros dos santos.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e
Espírito Santo.
T. Amém!

20. CANTO
O nosso Deus é vivo, / nosso Deus é vivo amor. / Santa
Maria a vitória / dos pobres anunciou. (bis)
1. Queremos todos cantar alegria, / na romaria dos
sofredores.
2. A Mãe das dores, Mãe de Jesus, / levando a cruz, com
a gente vai.
3. Terra, trabalho, casa e comida, / fontes da vida pra
todos nós.
4. De nosso esforço, de nossa cruz, / vai nascer luz,
ressurreição.
5. Servo bendito, Jesus amado, / ao nosso lado vem
caminhar.

S. Oremos: (pausa) Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso
Espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso
amor os que alimentais com o mesmo pão. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
A. Caminhando com Jesus,
esperado por todos e anunciado
por João Batista, queremos
oferecer ao mundo um grande
testemunho de amor, manifestado
no nosso desejo de santidade
e na nossa união como irmãos.
Sejamos verdadeiros profetas,
para fazer brilhar ao mundo a luz
da salvação que vem de Deus.
Preparemo-nos para receber a
bênção.
LEITURAS DA SEMANA
2ª feira: Hb 5,1-10; Sl 109(110); Mc 2,18-22.
3ª feira: Hb 6,10-20; Sl 110(111); Mc 2,23-28.
4ª feira: Hb 7,1-3.15-17; Sl 109(110); Mc 3,1-6.
5ª feira: Hb 7,25-8,6; Sl 39(40); Mc 3,7-12.
6ª feira: Hb 8,6-13; Sl 84(85); Mc 3,13-19.
Sábado: Hb 9,2-3.11-14; Sl 46(47); Mc 3,20-21.
3º DTC: Is 8,23b-9,3; Sl 26(27); 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23.
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