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

Celebração Dominical - Ano XLV - Nº 2322
2º DOMINGO DO TEMPO COMUM
17 de janeiro de 2020 - Ano B - Verde
“Desde sempre Jesus é o Filho de Deus”.

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: A liturgia do Tempo Comum nos convida
a aprofundar ainda mais o conhecimento de Jesus
Cristo. Sabendo como viveu, entenderemos quais
atitudes devemos tomar para aproximarmo-nos de
Deus. Sigamos ao encontro do altíssimo, suplicando
a graça de permanecermos junto Dele!
02. CANTO INICIAL
1. Para escutar tua Palavra, me chamaste: aqui estou/Estar à serviço da vida, Jesus Cristo convidou/
Pra viver o seguimento, aqui estou! Aqui estou!
REF.: VINDE VER (VINDE VER), COMO É BOM
(COMO É BOM)/ CELEBRAR A VOCAÇÃO,
APRENDER COM OS TALENTOS DE CADA UM/
NA PARTILHA DA VIDA E DONS! (BIS)
2. Comunidade reunida, é convidada a viver/O
evangelho em sua vida, para o chamado responder./
Coragem para a decisão é preciso ter! É preciso ter!
3. E ser presença missionária, discernindo a vocação/ Com atitude solidária à serviço da missão/
Disponível pra segui-lo, na oração! Na oração!/
03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA
04. ATO PENITENCIAL
Presid.: No início de nossa Eucaristia, peçamos a
conversão do coração, para que possamos ouvir e
reconhecer a presença do Senhor em nossa vida.
(pausa)
05. CANTO PENITENCIAL
(96º Encontro)
Confesso a Deus todo-poderoso, e a vós, irmãos
e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha
culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem
Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
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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!
06. GLÓRIA
(96ºenc.)
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos
homens por ele amados. Senhor Deus, rei dos
céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos,
nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por
vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho
Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho
de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do
mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais
à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós
sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo,
Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de
Deus Pai. Amém!
07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: 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. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA
Coment.: Preparemo-nos para ouvir o convite que o
Senhor fará para ir morar com Ele. Preparemo-nos
igualmente, para nos dispor a fazer a vontade de
Deus, que chama cada um de nós pelo próprio nome.

I LEITURA - 1Sm 3,3b-10.19
08. LEITURA DO PRIMEIRO LIVRO DE SAMUEL.
Naqueles dias, 3Samuel estava dormindo no
templo do Senhor, onde se encontrava a arca de
Deus. 4Então o Senhor chamou: “Samuel!”. Ele
respondeu: “Estou aqui”. 5E correu para junto
de Eli e disse: “Tu me chamaste, aqui estou”. Eli
respondeu: “Eu não te chamei. Volta a dormir!”.
E ele foi deitar-se. 6O Senhor chamou de novo:
“Samuel, Samuel!”. E Samuel levantou-se, foi ter
com Eli e disse: “Tu me chamaste, aqui estou”.
Ele respondeu: “Não te chamei, meu filho.
Volta a dormir!”. 7Samuel ainda não conhecia o
Senhor, pois, até então, a palavra do Senhor não
se lhe tinha manifestado. 8O Senhor chamou pela
terceira vez: “Samuel, Samuel!”. Ele levantou-se,
foi para junto de Eli e disse: “Tu me chamaste,
aqui estou”. Eli compreendeu que era o Senhor
que estava chamando o menino. 9Então disse
a Samuel: “Volta a deitar-te e, se alguém te
chamar, responderás: ‘Senhor, fala, que teu
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servo escuta!’”. E Samuel voltou ao seu lugar
para dormir. 10O Senhor veio, pôs-se junto dele
e chamou-o como das outras vezes: “Samuel,
Samuel!”. E ele respondeu: “Fala, que teu servo
escuta”. 19Samuel crescia, e o Senhor estava
com ele. E não deixava cair por terra nenhuma
de suas palavras. PALAVRA DO SENHOR.
09. SALMO RESPONSORIAL – 39(40)
(Melodia: Cheia de graça.. 92º)
Ref.: Eu disse: “Eis que venho, Senhor!” Com
prazer faço a vossa vontade. (bis)
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 fecheis os
meus lábios!

II LEITURA - 1Cor 6,13c-15ª17-20
10. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO
PAULO AOS CORÍNTIOS - 13cIrmãos: O corpo
não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o
Senhor é para o corpo; 14e Deus, que ressuscitou
o Senhor, nos ressuscitará também a nós, pelo
seu poder. 15aPorventura ignorais que vossos
corpos são membros de Cristo? 17Quem adere
ao Senhor torna-se com ele um só espírito.
18
Fugi da imoralidade. Em geral, qualquer pecado
que uma pessoa venha a cometer fica fora do
seu corpo. Mas o fornicador peca contra o seu
próprio corpo. 19Ou ignorais que vosso corpo
é santuário do Espírito Santo, que mora em
vós e que vos é dado por Deus? E, portanto,
ignorais também que vós não pertenceis a
vós mesmos? 20De fato, fostes comprados, e
por preço muito alto. Então, glorificai a Deus
com o vosso corpo. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Jo 1, 35-42
11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO(Mel. 98º Enc.)
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Encontramos o messias, Jesus Cristo, de graça
e verdade ele é pleno; De sua imensa riqueza
graças, sem fim, recebemos.
12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE
JESUS CRISTO SEGUNDO JOÃO - Naquele
tempo, 35João estava de novo com dois de seus
discípulos 36e, vendo Jesus passar, disse: “Eis
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o Cordeiro de Deus!”. 37Ouvindo essas palavras,
os dois discípulos seguiram Jesus. 38Voltandose para eles e vendo que o estavam seguindo,
Jesus perguntou: “O que estais procurando?”
Eles disseram: “Rabi (que quer dizer: Mestre),
onde moras?”. 39Jesus respondeu: “Vinde ver”.
Foram pois ver onde ele morava e, nesse dia,
permaneceram com ele. Era por volta das quatro
da tarde. 40André, irmão de Simão Pedro, era
um dos dois que ouviram as palavras de João
e seguiram Jesus. 41Ele foi encontrar primeiro
seu irmão Simão e lhe disse: “Encontramos o
Messias” (que quer dizer Cristo). 42Então André
conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem
para ele e disse: “Tu és Simão, filho de João; tu
serás chamado Cefas” (que quer dizer Pedra).
PALAVRA DA SALVAÇÃO.
13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ
14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão. Podem ser
omitidas devido a pandemia)

Presid.: Irmãs e irmãos em Cristo: Oremos a
Deus nosso Pai, que nos faz conhecer a sua vontade através da história do mundo e dos homens,
e digamos, humildemente:
R. Senhor, escutai a nossa prece.
1. Para que o Papa Francisco, os bispos a ele
unidos e os presbíteros dêem testemunho, por
palavras e por obras, da santidade a que Deus
os chama dia após dia, rezemos ao Senhor...
2. Para que os responsáveis da nossa Pátria
desenvolvam com entusiasmo o bem comum e
promovam os direitos dos mais necessitados,
rezemos ao Senhor...
3. Para que os jovens da nossa Diocese, à semelhança do pequeno Samuel, escutem com
júbilo a voz de Cristo que os chama, rezemos ao
Senhor...
4. Para que os membros da nossa assembleia participem dignamente na Eucaristia e cresçam cada
vez mais em boas obras, rezemos ao Senhor...
5. Para que os fiéis falecidos alcancem o perdão
dos seus pecados, e entrem na vida que não tem
fim, rezemos ao Senhor...
(Outras intenções)
Presid.: Deus eterno e todo poderoso, que nos
chamais a seguir-Vos como o vosso Filho chamou os Apóstolos, confirmai no seu propósito os
que respondem com decisão e renovai o entusiasmo dos que vacilam no caminho. Por Cristo
nosso Senhor. Amém.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
15. CANTO DAS OFERENDAS
(90ºenc.)
1. O pão e o vinho são os frutos desta terra e do
trabalho que a mão humana empreendeu. Eles
contêm toda força e energia, são os dons da natureza criada por Deus.
Ref.: Bendito seja o Senhor da Criação pelo
vinho e pelo pão neste Santo Altar. Por nossa
vida a serviço dos irmãos. Ela é dom, é doação de quem vive para amar.
2. O pão e o vinho se traduzem em nossa vida
(A alegria, o sofrimento ou os frutos seus). Neles
estão todo o clamor e a esperança de um mundo
novo no projeto do bondoso Deus.
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16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: 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. Por Cristo, nosso Senhor.
17. PREFÁCIO
(MR p. 854)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário , é nosso
dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em
todo lugar, Pai santo, Senhor do céu e da terra, por
Cristo, Senhor nosso. Pela vossa Palavra criastes o
universo e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes o vosso Filho como
mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho
que conduz para vós, a verdade que nos loberta e
a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho,
reunis em uma só família os homens e as mulheres,
criados para a glória de vosso nome, redimidos
pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo
do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre
nós nos unimos à multidão dos Anjos e dos Santos,
cantando (dizendo) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...
18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI - C

(MR p. 855)
Presid.: Na verdade, vós sois santo e digno de louvor,
ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os
assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito
o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos
reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos,
ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós.
Todos: O vosso Filho permaneça entre nós!

POR VÓS. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele,
tomando o cálice em suas mãos, vos 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. Eis o mistério da fé!
Todos: Todas as vezes que comemos deste pão
e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a
vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda!
Presid.: Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de
Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e
morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição
e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do
vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o
pão da vida e o cálice da bênção.Olhai com bondade
para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos
o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E
concedei que, pela força do Espírito do vosso amor,
sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue
comungamos.
Todos: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Presid.: Pela participação neste mistério, ó Pai todo-poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que
nos tomemos semelhantes à imagem de vosso Filho.
Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o
nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Carlos José,
com todos os Bispos, presbíteros e diáconos e todo o
vosso povo.
Todos: O vosso Espírito nos una num só corpo!
Presid.: Fazei que todos os membros da Igreja, à
luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e
empenhem-se, de verdade, no serviço do Evangelho.
Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para
que possamos partilhar as dores e as angústias, as
alegrias e as esperanças, e andar juntos no caminho
do vosso reino.
Todos: Caminhamos no amor e na alegria!
Presid.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs (N.
e N.) que adormeceram na paz do vosso Cristo, e
de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes:
acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes, no
dia da ressurreição, a plenitude da vida.
Todos: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!

Presid.: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons
do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós
o Corpo e o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Mandai o vosso Espírito Santo!

Presid.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada
eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em
comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com
os Apóstolos e Mártires, e todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.

Presid.: Na véspera de sua paixão, durante a última
Ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a
seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE

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.
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RITO DA COMUNHÃO
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
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.
Todos: Amém.
Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu.
20. CANTO DE COMUNHÃO
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 mandamento
do amor (é presença real).
2. Meu corpo e também meu sangue é isto/ Que
é dado por vós/ E será perdão para todo pecado/
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.
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.
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RITO FINAL
Exortações Finais e Bênção
BENÇÃO PARA O TEMPO COMUM (Sugestão)
Presid.: Deus vos abençoe e vos guarde.
Todos: Amém.
Presid.: Ele vos mostre a sua face e se compadeça
de vós.
Todos: Amém.
Presid.: Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua
paz.
Todos: Amém.
Presid.: Abençõe-vos Deus todo-poderoso, Pai e
Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém.
23. CANTO FINAL
1. Palavra do Senhor, amor de Deus revelado
palavra é o próprio Jesus, o verbo, o amor e a
luz. Palavra do Senhor, amor em alta expansão.
Amor a nos comunicar que veio entre nós habitar.
Ref.: Fala Senhor, fala Senhor, fala Senhor,
Que teu servo escuta. (Bis)
2. Palavra do Senhor, na ação do amor semeada
não busca a escolha do chão, germina bem no
coração palavra do Senhor, aceita, vai só crescer
floresce na vida comum dá frutos até cem por
um.
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