
2º DOMINGO DO TEMPO COMUM

19 de janeiro de 2020 - Ano A - Verde

“Eis o Cordeiro de Deus” Jo 1,29

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: 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 san-
tidade e a vida de Deus. É-nos descrito, em figuras, 
o modo como Jesus cumprirá essa missão (por seu 
sangue derramado) 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. O ponto alto é o 
testemunho de João que O aponta como “Cordeiro 
de Deus que tira o pecado do mundo”.

I LEITURA - Is 49,3.5-6

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 Se-
nhor – ele que me preparou desde o nascimento 
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 recon-
duzir os remanescentes de Israel: eu te farei luz 
das nações, para que minha salvação chegue até 
aos confins da terra”. PALAVRA DO SENHOR. 
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02. CANTO INICIAL                              (90º enc.)
1. Para escutar tua Palavra, me chamaste: aqui 
estou/ Estar à serviço da vida, Jesus Cristo convi-
dou/ Pra viver o seguimento, aqui estou! Aqui estou!
REF.: VINDE VER, 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 res-
ponder./ Coragem para a decisão é preciso ter! 
É preciso ter!
3. E ser presença missionária, discernindo a vo-
cação/ Com atitude solidária à serviço da missão/ 
Disponível pra segui-lo, na oração! Na oração!
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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, 
bendizemos,/Damos glória ao vosso nome, vos-
sos dons agradecemos. Senhor nosso, Jesus 
Cristo, Unigênito do Pai;/ Vós, de Deus cordeiro 
santo, nossas culpas perdoai.
3. Vós que estais junto do Pai, como nosso inter-
cessor,/ Acolhei nossos pedidos, atendei nosso 
clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo 
Senhor,/ Com o Espírito Divino de Deus Pai, no 
esplendor.

05. CANTO PENITENCIAL 
1. Senhor, que viestes salvar os corações arre-
pendidos.
Ref.: Piedade, piedade, piedade de nós. (bis)
2. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores 
humilhados.
3. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus 
Pai que nos perdoa.

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

09. SALMO RESPONSORIAL             Sl 39 (40)
(Melod.: “Cheia de graça...”)

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.



LITURGIA EUCARÍSTICA

II LEITURA – 1Cor 1,1-3

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS 
CORÍNTIOS - 1Paulo, chamado a ser apósto-
lo de Jesus Cristo, 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 qualquer lugar, invo-
cam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, 
Senhor deles e nosso. 3Para vós, graça e 
paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Se-
nhor 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 acampou; 
todo aquele que a acolheu, de Deus filho se tornou.
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15. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)
Presid.: Irmãos e irmãs, com amor filial, elevemos 
as nossas súplicas a Deus Pai, que enviou Jesus 
Cristo, o Cordeiro de Deus, para purificar-nos e 
introduzir-nos no seu Reino. Rezemos juntos: 

R. Ó Pai, por meio de Cristo, libertai-nos do pe-
cado e da morte. 

1. Senhor, João Batista apresentou vosso Filho 
como Aquele que tira o pecado do mundo; fortalecei 
a Igreja em nossa cidade, chamada também a apre-
sentar Cristo a todos os que nela vivem. 

2. Senhor, que fizestes do Vosso Filho, luz para as 
nações; afastai do nosso país o desprezo pelos va-
lores do Evangelho. 

3. Senhor, que constituístes Cristo como Filho obe-
diente e fiel; concedei à Igreja o Espírito Santo que 
nos faz permanecer fiéis à vossa vontade. 

4. Senhor, que nos chamastes pelo Batismo a ser-
mos santos; dai-nos a graça de sermos fiéis à graça 
batismal, sendo testemunhas vivas do vosso amor. 

(Outras preces da comunidade) 

Presid.: Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo 
nosso Senhor. 

Todos: Amém.

16. 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 nos-
sa 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.

17. 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.

18. PREFÁCIO TEMPO COMUM III   (MR p. 430)

Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nos-
so dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Nós reconhecemos ser digno da 

2- Sacrifício e oblação não quisestes,/ mas abris-
tes, Senhor, meus ouvidos;/ não pedistes ofertas 
nem vítimas,/ holocaustos por nossos pecados. 
Ref.:  Eu disse: Eis que venho, Senhor,/ com 
prazer faço a vossa vontade!
3- E então eu vos disse: “Eis que venho!”/ Sobre 
mim está escrito no livro:/ “Com prazer faço a vos-
sa vontade,/ guardo em meu coração vossa lei!”
4- Boas novas de vossa justiça/ anunciei numa 
grande assembleia;/ vós sabeis: não fechei os 
meus lábios!

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: 
‘Depois de mim vem um homem que passou 
à minha frente, porque existia antes de mim’. 
31Também eu não o conhecia, mas se eu vim 
batizar com água, foi para que ele fosse 
manifestado a Israel”. 32E João deu testemu-
nho, 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 Espí-
rito Santo’. 34Eu vi e dou testemunho: Este é 
o Filho de Deus!” PALAVRA DA SALVAÇÃO.

13. HOMILIA 

14. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)



vossa imensa glória vir em socorro 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, cantando (dizendo) a uma só voz:

  Santo, Santo, Santo...

19. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III          (MR p. 482) 
Presid.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do uni-
verso, e tudo o que criastes proclama o vosso lou-
vor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e 
santidade a todas as coisas e não cessais de reunir 
o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, 
do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
Todos: Santificai e reuni o vosso povo!

Presid.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai 
pelo Espírito Santo as oferendas que vos apre-
sentamos para serem consagradas, a fim de que 
se tornem o Corpo e X o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou 
celebrar este mistério.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, ele to-
mou o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus dis-
cípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO 
É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 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: Salvador do mundo, salvai-nos, vós 
que nos libertastes pela cruz e ressurreição.

Presid.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do 
vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua 
gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, 
e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos 
oferecemos em ação de graças este sacrifício de 
vida e santidade.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Olhai com bondade a oferenda da vossa 
Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia 
convosco e concedei que, alimentando-nos com 
o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos re-

pletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

Presid.: Que ele faça de nós uma oferenda perfei-
ta para alcançarmos a vida eterna com os vossos 
santos: a Virgem Maria, mãe de Deus, com São 
José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, 
e todos os santos, que não cessam de interceder 
por nós  na vossa presença.
Todos: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

Presid.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que 
este sacrifício da nossa reconciliação estenda a 
paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na 
fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha 
neste mundo: o vosso servo o Papa Francisco 
e nosso bispo Carlos, com os bispos do mundo 
inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Atendei às preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai 
de misericórdia, todos os vossos Filhos e filhas 
dispersos pelo mundo inteiro.
Todos: Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!

Presid.: Acolhei com bondade no vosso reino os 
nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e 
todos os que morreram na vossa amizade. Unidos 
a eles, esperamos também nós saciarmos eterna-
mente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!

Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda 
graça. 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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20. 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 dese-

RITO DA COMUNHÃO



RITO FINAL
Exortações Finais e Bênção

23. 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. Amém.

24. CANTO FINAL                               (93º enc.)
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 humil-
dade, / 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 1Sm 15,16-23; Sl 49(50); Mc 2,18-22
3ª 1Sm 16,1-13; Sl 88 (89); Mc 2,23-28
4ª 1Sm 17,32-33.37.40-51; Sl 143(144); Mc 3,1-6
5ª 1Sm 18,6-9;19-,1-7; Sl 55(56); Mc 3,7-12
6ª 1 Sm 24,3-21; Sl 56(57); Mc 3,13-19
Sab At 22,3-16 ou At 9,1-22; Sl 116(117); Mc 16,15-18
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21. CANTO DE COMUNHÃO I            (90º enc.)
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. CANTO DE COMUNHÃO II           (96º enc.)
1. O Senhor está na brisa mansa e tão suave, 
O Senhor está na sarsa que arde e não se con-
some. Deus está e estará, onde dois ou mais se 
reunirem no seu nome
Ref.: Para onde iremos Senhor? Contigo que-
remos ficar! Permanentes no Teu amor. Nunca 
irás nos abandonar. Contigo comungamos. 
Corpo e Sangue nos entregas. Só em Ti en-
contraremos palavras de vida eterna.
2. O Senhor está na assembleia reunida. O 
Senhor está no pão do céu que é partilha. Na 
palavra Deus está, proclamada, viva na Santa 
Eucaristia.
3. O Senhor está no pobre fraco e excluído. O Se-
nhor está no doente e desvalido. No idoso Deus 
está, na criança só, no faminto, no mendigo...
4. O Senhor está no amor-fraternidade. O Senhor 
está na paz, partilha e unidade. Na Esperança 
Deus está, no perdão, na fé, na alegria e caridade.

jo, 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)

DIVULGAÇÃO RO-DIVULGAÇÃO RO-
MARIA DIOCESANAMARIA DIOCESANA


