
2º Domingo do Tempo Comum
15 de janeiro de 2017

Ano A - Verde

“Desde sempre Jesus é o Filho de Deus”.

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: O primeiro domingo do Tempo Co-
mum é consagrado ao início da missão de Je-
sus (seu batismo) e é o início de nossa missão 
(nosso batismo). Neste segundo domingo nos 
é dita a razão fundamental do seguimento de 
Jesus: Ele é o Filho de Deus, que veio com a 
força divina para limpar a criatura humana do 
pecado e dar-lhe a santidade e a vida de Deus. 
É-nos descrito, em figuras, o modo como Jesus 
cumprirá essa missão (por seu sangue derra-
mado) e o método que usará (pela ternura da 
mansidão).   

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Deus eterno e todo-poderoso, que gover-
nais o céu e a terra, escutai com bondade as preces 
do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. 
Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: As três leituras bíblicas deste domingo 
são centradas, a partir de diversos ângulos, no 
testemunho sobre Jesus Cristo. Ao aval do Senhor 
em favor de seu Servo como “luz das nações” e 
portador de sua salvação universal, e à confissão de 
Paulo que se proclama “apóstolo de Jesus Cristo”, 
soma-se o esplêndido testemunho de João Batista 
sobre Jesus como “Cordeiro de Deus que tira o pe-
cado do mundo”.

I LEITURA - Is 49,3.5-6
15/janeiro/preto/p1 15/janeiro/verde/p1

02. CANTO INICIAL 
1.Vou cantar entoar um canto novo/ Vou sair cha-

mar o povo, pra louvar aleluia!/ Assim toda cria-
tura nossa terra sol e lua/ Vão louvar e cantar

Ref.: Se alguém te louva em silêncio/ Tu aco-
lhes Ó Senhor, sua oração/ Se alguém entoa 
um canto novo/ Tu acolhes  ó Senhor sua 
canção. Aleluia!

2.É feliz quem em ti , fez a morada/ Vida nova 
outra casa pra ficar. Aleluia!/ Tu preparas mesa 
farta e alimentas pra jornada/ Dando amor, luz 
e paz
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03.  SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04.  ATO PENITENCIAL

Presid.: O Senhor Jesus que nos convida à mesa 
da Palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. 
Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com 
confiança a misericórdia do Pai. (pausa)

06. GLÓRIA
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 

seus amados./A vós louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados.

Ref.: Glória a Deus, glória a Deus, glória a nosso 
Criador! (bis)

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendi-
zemos,/Damos glória ao vosso nome, vossos dons 
agradecemos.

3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai;/ 
Vós, de Deus cordeiro santo, nossas culpas per-
doai.

4. Vós que estais junto do Pai, como nosso inter-
cessor,/ Acolhei nossos pedidos, atendei nosso 
clamor.

5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor,/ 
Com o Espírito Divino de Deus Pai, no esplendor.

Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém. 

05. CANTO PENITENCIAL
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.

Ref.: Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade 
de mim! (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.

Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
Presid.: Cristo, tende piedade de nós!
Todos: Cristo, tende piedade de nós!
Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!



09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 39 (40)
(melodia: Cheia de graça - encontro 92º)
Ref.:  Eu disse: Eis que venho, Senhor,/ com 

prazer faço a vossa vontade!
1. Esperando, esperei no Senhor,/ e, inclinando-

-se, ouviu meu clamor./ Canto novo ele pôs em 
meus lábios,/ um poema em louvor ao Senhor.

2. Sacrifício e oblação não quisestes,/ mas 
abristes, Senhor, meus ouvidos;/ não pedistes 
ofertas nem vítimas,/ holocaustos por nossos 
pecados. 

3. 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!”

4. Boas novas de vossa justiça/ anunciei numa 
grande assembléia;/ vós sabeis: não fechei os 
meus lábios! 

LITURGIA EUCARÍSTICA

II LEITURA – 1Cor 1,1-3

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO 
AOS CORÍNTIOS
1Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cris-
to, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, 
2à Igreja de Deus que está em Corinto; aos que 
foram santificados em Cristo Jesus, chamados 
a ser Santos junto com todos o que, em qual-
quer lugar, invocam o nome de nosso Senhor 
Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 3Para vós, 
graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do 
Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor.

EVANGELHO – Jo 1,29-34

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Alê, alê, aleluia! (bis) Alê, alê, aleluia, alê, 

aleluia! (bis)
1. A Palavra se fez carne, entre nós ela acam-

pou; todo aquele que a acolheu, de Deus filho 
se tornou

15/janeiro/preto/p2 15/janeiro/verde/p2

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO JOÃO
Naquele tempo: 29João viu Jesus aproximar-se 
dele e disse: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira 
o pecado do mundo. 30Dele é que eu disse: ‘De-
pois de mim vem um homem que passou à mi-
nha frente, porque existia antes de mim’. 31Tam-
bém eu não o conhecia, mas se eu vim batizar 
com água, foi para que ele fosse manifestado a 
Israel”. 32E João deu testemunho, dizendo: “Eu 
vi o Espírito descer, como uma pomba do céu, 
e permanecer sobre ele. 33Também 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’. 34Eu vi e dou tes-
temunho: Este é o Filho de Deus!” Palavra da 
Salvação.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS

08. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS
3O Senhor me disse: “Tu és o meu Servo, Israel, 
em quem serei glorificado”. 5E agora diz-me o 
Senhor – ele que me preparou desde o nasci-
mento para ser seu Servo – que eu recupere 
Jacó para ele e faça unir-se a ele; aos olhos 
do Senhor esta é a minha glória. 6Disse ele: 
“Não basta seres meu Servo para restaurar as 
tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes 
de Israel: eu te farei luz das nações, para que 
minha salvação chegue até os confins da ter-
ra”. Palavra do Senhor. 

15. CANTO DAS OFERENDAS (92º Encontro)
1. Que maravilha, Senhor, estar aqui!/ Sentir-se 

Igreja reunida a celebrar. Apresentando os 
frutos do caminho,/ No pão e vinho, ofertas 
deste altar.

Ref.: Bendito sejais por todos os dons! Bendi-
to/ sejais pelo vinho e pelo pão! /: Bendito, 
bendito,/ Bendito seja Deus para sempre. 
(Bis)

2. Que grande bênção servir nesta missão,/ Mis-
são de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se Igre-
ja, formar comunidade,/ Ser solidário, tornar-se 
um povo irmão.

3. Que graça imensa viver a mesma fé;/ Ter 
esperança de um mundo bem melhor; Na ca-
ridade sentir-se familiares,/ Lutando juntos em 
nome do Senhor.

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Concedei-nos, ó Deus, a graça de parti-
cipar constantemente da Eucaristia, pois todas as 
vezes que celebramos este sacrifício, torna-se pre-
sente a nossa redenção. Por Cristo, nosso Senhor.



17. PREFÁCIO (MR p. 430)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, sem-
pre e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 
eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos 
ser digno da vossa imensa glória vir em socor-
ro de todos os mortais com a vossa divindade. 
E servir-vos de nossa condição mortal, para 
nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da 
salvação, por Cristo, Senhor nosso. Por ele, 
os anjos celebram vossa grandeza, os santos 
proclamam vossa glória. Concedei-nos também 
a nós associar-nos aos seus louvores, cantan-
do (dizendo) a uma só voz:   Santo, Santo, 
Santo...

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (MR p. 477)
Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas 
oferendas, derramando sobre elas o vosso 
Espírito, a fim de que se tornem para nós o 
Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!

Presid.: Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele tomou o pão, 
deu graças, e o partiu e deu a seus discí-
pulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTRE-
GUE POR VÓS. Do mesmo modo, ao fim da 
ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente, e o deu 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. Eis o mistério 
da fé!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa mor-
te e proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor Jesus!

Presid.: Celebrando, pois, a memória da 

morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos 
oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice 
da salvação; e vos agradecemos porque nos 
tornastes dignos de estar aqui na vossa pre-
sença e vos servir.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos 
reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. 
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 
que se faz presente pelo mundo inteiro: que 
ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, 
com o nosso Bispo Celso Antônio e todos os 
ministros do vosso povo.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos (outros) 
nossos irmãos e irmãs que morreram na es-
perança da ressurreição e de todos os que 
partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na 
luz da vossa face.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende pie-
dade de todos nós e dai-nos participar da vida 
eterna, com a Virgem Maria, mãe de Deus, 
com São José, seu esposo, com os santos 
Apóstolos e todos os que neste mundo vos 
serviram, a fim de vos louvarmos e glorificar-
mos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos: Concedei-nos o convívio dos elei-
tos!

Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.
Todos: Amém!

15/janeiro/preto/p3 15/janeiro/verde/p3
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RITO FINAL
Exortações Finais e Bênção

22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso Espírito de 
caridade, para que vivam unidos no vosso amor os que 
alimentais com o mesmo pão. Por Cristo, nosso Senhor.

23. CANTO FINAL (93º Encontro)
1. Embora sejamos tantos, dos mais variados 

cantos / O chamado do Senhor, pra viver no 
seu amor / Vê em todos a beleza, todos tem 
a sua riqueza. 

Ref.: Mãe da unidade, / Nos dê forças para 
conviver com a diversidade. / Mãe da hu-
mildade, / Nosso sim vamos viver com a 
alegria e caridade.

2. Os dons vêm do Santo Espírito, em palavras, 
sons e ritos / Unida a Jesus, segue a Igreja a 
sua luz / Terna esposa canta glórias; enfeitada 
com suas joias.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd: Hb 5,1-10; Sl 109(110); Mc 2,18-22
3ª Br: Hb 6,10-20; Sl 110 (111); Mc 2,23-28
4ª Vd: Hb 7,1-3.15-17; Sl 109(110); Mc 3,1-6
5ª Vd: Hb 7,25–8,6; Sl 39(40); Mc 3,7-12
6ª Vd: Hb 8,6-13; Sl 84(85); Mc 3,13-19
Sb Vm: Hb 9,2-3.11-14; Sl 46(47); Mc 3,20-21

15/janeiro/preto/p4 15/janeiro/verde/p4

20. CANTO DE COMUNHÃO I
     (Apostila 90º encontro)
1. Eu sou o pão do amor vivo/ Que desceu do 

céu/ Não morrerá jamais quem Dele comer/ 
Pois terá a vida eterna

Ref.: Presença real, não é mais pão/É o corpo 
de Jesus que se entregou por nós na Cruz 
(é presença real)./ Presença real, não é mais 
vinho/É o sangue do Senhor, é o manda-
mento do amor (é presença real)

 2. Meu corpo e também meu sangue é isto/ Que 
é dado por vós/ E será perdão para todo peca-
do/ Eis a nova aliança

3. E aquele que vem a mim livre/ Também vai ao 
Pai/ E viverá feliz no Espírito Santo/ No projeto 
de Deus

4. Viver no amor e na paz de Cristo/ É a nossa 
missão/ Não temerá jamais quem a vida doar/ 
Em favor dos irmãos.

  PULSANDO LITÚRGICO Diocese de Apucarana - PR
Responsáveis:
Comentários e orações: Pe. Edson Zamiro da Silva
Cantos: Cristiane e Marcos da Matta - yascrismusica@gmail.com
Diaconais: Diácono Durvalino Bertasso
Diagramação: Vitor Hugo Oliveira
Impressão: Gráfica Diocesana

SUGESTÕES E INFORMAÇÕES: 
(43) 3423-1369       edson.zamiro@hotmail.com

21. CANTO DE COMUNHÃO II
Ref.: Nós somos muitos, mas formamos 

um só corpo, que é o corpo do Senhor, 
a sua Igreja; pois todos nós participa-
mos do mesmo pão da unidade, que é o 
corpo do Senhor, a Comunhão.

1. O Pão que reunidos nós partimos é a par-
ticipação do corpo do Senhor.

2. O Cálice por nós abençoado é a nossa 
comunhão no Sangue do Senhor.

3. À ordem do Senhor obedecendo, celebre-
mos a memória da nossa redenção.

19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: 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.
Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Após-
tolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz”. Não 
olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igre-
ja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. 
Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)

RITO DA COMUNHÃO
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