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Nº 2292 – Ano A – Verde
2.º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 19/1/2014

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Neste domingo, junto com João
Batista, testemunhamos que Jesus é verdadeiramente o filho de Deus. Que elimina
o pecado do mundo com sua morte na
cruz e batiza no Espírito Santo por sua
ressurreição. Celebramos a páscoa de
Jesus Cristo que se revela em todas as
pessoas que testemunham sua fé em favor
dos irmãos.
3. CANTO DE ABERTURA: 8 (CD 13), 11 (CD 4)

Dir.: Deus, rico em misericórdia, perdoa
as nossas faltas e nos dê a graça de alcançarmos o teu perdão. Por cristo, nosso
Senhor. Amém.
6. GLÓRIA: 204 (CD 3), 212 (CD 23)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Pai, em Cristo nos
fizestes reconhecer o Cordeiro pascal
e a luz de todos os povos, e hoje nos
chamais para sermos o povo da Nova
Aliança. Confirmai em nós a graça do
batismo e dai-nos a força do Espírito para
que a nossa vida proclame a alegria do
Evangelho da salvação. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.

DEUS NOS FALA

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, a comunhão do Espírito
Santo estejam com todos vocês!

8. PRIMEIRA LEITURA: Is 49,3.5-6

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

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

5. ATO PENITENCIAL: 163 e 161 (CD 3)

Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo
ele pôs em meus lábios, um poema em
louvor ao Senhor.

Dir.: Com confiança, peçamos a misericórdia do Pai, cantando.

9. SALMO RESPONSORIAL: 39(40)

(Outras preces espontâneas ou preparadas
pela equipe.)

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

Dir.: Escuta, Senhor, o clamor que a ti
elevamos em nome de Jesus, teu amado
filho. Amém.

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!”

DEUS FAZ COMUNHÃO

Boas-novas de vossa justiça anunciei numa
grande assembleia; vós sabeis: não fechei
os meus lábios!

16. PARTILHA DOS DONS: 392 (CD 4),
398 (CD 20)

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 1,1-3
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

RITO DA COMUNHÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
A Palavra se fez carne, entre nós ela
acampou; todo aquele que a acolheu,
de Deus filho se tornou.

17. PAI-NOSSO
18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 790 (CD 12),
788 (CD 5)

12. EVANGELHO: Jo 1,29-34
13. PARTILHA DA PALAVRA

19. COMUNHÃO: 501 e 504 (CD 14)

14. PROFISSÃO DE FÉ

(O ministro toma a hóstia e, elevando-a,
em voz alta, voltado para a assembleia, diz:
irmãos e irmãs, participemos da comunhão
do Corpo do Senhor em profunda unidade
com nossos irmãos que, neste dia, tomam
parte da celebração eucarística, memorial
vivo da paixão, morte e ressurreição de
Jesus Cristo. O Corpo de Cristo será nosso
alimento. Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor!
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo.)

15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Jesus intercede por todo o seu povo,
junto do Pai. Vamos nos unir à sua oração,
dizendo:
Ouve-nos, Senhor!
Senhor, guardai de todo o mal a vossa
Igreja espalhada pelo mundo. Nós vos
pedimos.
Senhor da vida, tornai nossa comunidade
mais atenta e vigilante no testemunho de
vossa palavra. Nós vos pedimos.

20. RITO DE LOUVOR: 832 (CD 18), 838
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)

Pai de amor, dai alegria e coragem aos
desanimados da caminhada. Nós vos
pedimos.
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21. ORAÇÃO
25. LEITURAS DA SEMANA

Oremos (pausa): Ó Deus, que o Espírito
Santo, fonte de união e de amor para
animar nossas vidas, fique bem dentro
de nós. Assim, viverão unidos, no mesmo
amor que quereis, aqueles que sempre
se alimentam do pão da vossa Palavra.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

2.ª-feira: 1Sm 15,16-23; Sl 49(50);
Mc 2,18-22
3.ª-feira: 1Sm 16,1-13; Sl 88(89);
Mc 2,23-28
4.ª-feira: 1Sm 17,32-33.37.40-51;
Sl 143(144); Mc 3,1-6
5.ª-feira: 1Sm 18,6-9;19,1-7;
Sl 55(56); Mc 3,7-12

DEUS NOS ENVIA

6.ª-feira: 1Sm 24,3-21; Sl 56(57);
Mc 3,13-19
Sábado: At 22,3-16 ou At 9,1-22;
Sl 116(117); Mc 16,15-18

22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO DE ENVIO: 641(CD 5), 653(CD 4)
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

ORIENTAÇÕES

Dir.: O Deus da paz que em Jesus manifestou a solidariedade e a caridade os faça
mensageiros do Evangelho e testemunhas
do seu amor no mundo.

• Após a saudação do dirigente o(a)
animador(a), com breves palavras,
acolhe as pessoas, sobretudo os
visitantes, introduz o sentido da
celebração domingo e convida a
assembleia a lembrar fatos que são
sinais da Páscoa do Senhor acontecendo hoje, em nossa vida, na
comunidade, no mundo...

Todos: Amém.
Dir.: Venha sobre cada um de nós a bênção
do Deus: Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

• Valorizar os momentos de silêncio e contemplação para entrar em
maior intimidade com o Senhor:
antes do canto de entrada, após o
canto do salmo e das leituras, depois
da homilia e da comunhão.

Dir.: Vamos em paz, e o Senhor nos acompanhe!
Todos: Graças a Deus!
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Evangelho segundo São Mateus
São Mateus inicia o evangelho apresentando a origem de Jesus: nascimento
e infância. Assim, os dois primeiro capítulos são conhecidos como Evangelho da
Infância de Jesus.
No terceiro e quarto temos: batismo
de Jesus, tentação no deserto, início da
pregação sobre o Reino dos céus e chamada dos novos discípulos. Jesus percorre a
Galileia, prega a Boa Nova e cura pessoas
que vinham de todas as partes.
Depois do Sermão da Montanha (Mt
5-7), nos capítulos de 8 a 10 Jesus realiza
uma série de curas e exorcismos, chama
Mateus para segui-lo e sente compaixão
da multidão que lhe segue, como ovelhas
sem pastor.
Depois do Sermão Missionário (Mt
10), no capítulo 11 Jesus dá sinais de
que é o Messias, fala sobre João Batista,
lamenta sobre as cidades da Galileia, Louva
o Pai pela sabedoria dada aos simples e
convida a segui-lo.
Em Mt 12 Jesus fala sobre o sábado,
a misericórdia, faz curas e exorcismo e fala
de um pecado sem perdão: contra o Espírito
Santo. Fala sobre palavras que saem do
coração e o sinal de Jonas, o ensinar sobre

sua ressurreição, a volta do espírito impuro
e diz que seus verdadeiros familiares são
aqueles que fazem a vontade do Pai.
Depois do Sermão das Parábolas (Mt
13,1-53), Mateus apresenta a rejeição de
Jesus em Nazaré (13,54-58), a morte de
João Batista (14,1-12), milagres e sinais:
multiplicação de pães e peixes, caminhada sobre as águas e diversas curas em
Genesaré (14,13-36).
Em Mt 15 apresenta controvérsias
sobre a tradição e sobre pureza e impureza
(15,1-20), curas e mais uma multiplicação
de pães e peixes (15,21-39).
Em Mt 16 retoma a fala sobre o sinal
de Jonas e critica os fariseus (16,1-12).
A seguir, Simão reconhece a messianidade de Jesus que, em contrapartida, lhe
confere uma missão: ser a pedra sobre a
qual edificará a sua Igreja (16,13-20). De
16,21 a 17,27, Jesus faz dois anúncios
sobre sua paixão, morte e ressurreição,
fala das condições para segui-lo (16,2128), transfigura-se, fala sobre Elias, cura
um lunático e paga impostos.
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