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Nº 2232 - Ano C - Verde
2º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 20/01/2013

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Jesus Cristo é o ápice de toda
revelação. Iniciando o Tempo Comum,
adentramos no Mistério da Encarnação,
o Cristo que veio revelar a face do Pai.
Revelação que será feita pouco a pouco,
com sábia pedagogia.
Primeiramente vemos a importância da
Virgem Maria, que percebe a necessidade
dos noivos e comunica ao seu Filho. É a
prefiguração daquela que será a Mãe de
todos os povos, que nos ensina “a fazer
em tudo a vontade do seu Filho”.
O início da vida pública de Cristo em seu
ministério nos convida a escutar e servir.
A fé vem da escuta e por ela entregamos
ao serviço da comunidade.
3. CANTO DE ABERTURA: 44 / 39
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Estamos reunidos em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, a comunhão do Espírito
Santo estejam com todos vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.

5. PERDÃO: 163 (CD 3) / 167 (CD 3)
Dir.: De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo para
que tenha piedade de nós, pecadores.
Por tantas vezes em que nos fechamos à
comunidade e quando não nos colocamos
a serviço dos nossos irmãos e irmãs.
Silêncio...
Com coração arrependido cantemos a
misericórdia do Pai.
Dir.: Deus rico em misericórdia sempre
pronto para nos perdoar. Perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
6. GLÓRIA: 214 / 211 (CD 23)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, na hora da
Cruz, chamastes toda a humanidade para
reunir-se em Cristo, Senhor e Esposo
da Igreja. Fazei que, participando desta celebração, experimentemos a força
transformadora do vosso amor e gozemos
a alegria das núpcias eternas. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Is 62,1-5

9. SALMO RESPONSORIAL: Sl 95 (96)

Senhor, que a Vossa Mãe interceda
por nós!

CANTAI AO SENHOR DEUS UM CANTO
NOVO,
MANIFESTAI OS SEUS PRODÍGIOS ENTRE
OS POVOS!

Cristo Salvador, que fizestes da Igreja sacramento universal da salvação, santificai
os bispos e os padres e todos os leigos da
vossa Igreja a exemplo da Virgem Maria.

Cantai ao Senhor Deus um canto novo,
cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira!
Cantai e bendizei seu santo nome!

Cristo Libertador, que viestes libertar ao
mundo de toda opressão do mal, livrai
a nossa comunidade de todo o pecado.

Dia após dia anunciai sua salvação,
manifestai a sua glória entre as nações,
e entre os povos do universo seus prodígios!

Redentor nosso, que tivestes a Virgem
Maria ao vosso lado em sua Paixão, ajudai-nos a imitá-la buscando servir àqueles que
passam por qualquer sofrimento.

Ó família das nações, dai ao Senhor,
ó nações, dai ao Senhor poder e glória,
dai-lhe a glória que é devida ao seu nome!
Oferecei um sacrifício nos seus átrios.

Cristo Servo, ensinai-nos a exemplo da
Virgem Maria a sermos discípulos missionários fazendo da nossa comunidade
lugar da doação e da caridade.

Adorai-o no esplendor da santidade,
terra inteira, estremecei diante dele!
Publicai entre as nações: “Reina o Senhor!”
pois os povos ele julga com justiça.

Dir.: Senhor, estes são os nossos pedidos
que vos apresentamos. Confiantes que
seremos atendidos segundo a tua bondade, vos agradecemos. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 12,4-11
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO:

DEUS FAZ COMUNHÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
O Senhor Deus nos chamou, por meio
do Evangelho, para alcançarmos a glória
de Cristo.

16. PARTILHA DOS DONS: 398 (CD 20)
/ 399 (CD 25)

12. EVANGELHO: Jo 2,1-11

Dir.: Ofertemos no altar do Senhor os dons
que Ele nos concedeu para que o Evangelho
de Cristo continue sendo anunciado.

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ

RITO DA COMUNHÃO

15. PRECES DA COMUNIDADE

17. PAI-NOSSO

Dir.: Elevamos as nossas súplicas ao nosso
Senhor Jesus Cristo, que em sua bondade
nos atenda pelos méritos da Virgem Maria,
dizendo:

Dir.: Obedientes à palavra do Salvador e
formados por seu divino ensinamento,
ousamos dizer: Pai nosso...
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18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 777 (CD 26) /
784 (CD 12)

Dir.: Desça sobre nós a bênção do Deus
Onipotente, o Pai e o Filho e o Espírito
Santo!

Dir.: Deus nos convida a sermos neste
mundo instrumentos da sua paz. Abracemo-nos como um sinal de que queremos
ser nesta sociedade verdadeiros discípulos
de Cristo.

TODOS: Amém.
Dir.: Que alegria de Cristo Servo seja a
nossa força, vamos em paz e que o Senhor
nos acompanhe!

19. COMUNHÃO: 624 com o refrão para
o ano C / 622

TODOS: Amém.

20. RITO DE LOUVOR: 831 (CD 18) 838

25. LEITURAS DA SEMANA

(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)

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: At 22,3-16; Sl 116(117);
Mc 16,15-18
Sábado: 2Tm 1,1-8; Sl 95(96);
Lc 10,1-9

21. ORAÇÃO
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.

ORIENTAÇÕES

DEUS NOS ENVIA

w Estamos no Ano da Fé, por isso, na
profissão de fé, destacar os vários
serviços assumidos na comunidade
valorizando os dons de cada pessoa ou pastoral, convidando-os a
renovar seu compromisso de estar
a serviço de uma vida mais feliz
para todos.
w No rito de louvor, pode-se cantar
ou rezar Magnificat.

22. NOTÍCIAS E AVISOS
Mobilizar a comunidade para o Abaixo
Assinado sobre o Projeto de lei de Iniciativa
Popular sobre os 10% para a Saúde Pública.
23. CANTO DE ENVIO: 653 (CD 4)
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor esteja com vocês!
TODOS: Ele está no meio de nós!
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE
Pistas de ação CF 2013
w Despertar os jovens para o profundo
sentido da consciência humana, que
apela sempre para o que há de mais
digno, justo e belo;
w Proporcionar aos jovens oportunidades de diálogo com os pais, com os
professores, com os sacerdotes, com
os consagrados, com os seminaristas,
com os catequistas, a respeito de seus
projetos, de sua vocação, de seus desafios, de seus medos e de seus sonhos;
w Auxiliar os jovens a se compreender
nessa mudança de época e a tomar
consciência da realidade da cultura
midiática em que se encontram, percebendo valores, desafios e perigos;
w Favorecer condições para que os jovens
se abram à preciosidade da espiritualidade e da mensagem cristã, ao encontro
profundo e sincero com Jesus Cristo;
w Orientar os jovens para que adiram às
organizações, instituições, diretórios
acadêmicos em vista de seus direitos,
da dignidade da vida humana e dos
valores éticos fundamentais; incentivá-los para que se engajem na luta contra
a violência infantil, contra o trabalho
escravo, contra o tráfico humano e
contra o narcotráfico;

w Proporcionar condições para que os
jovens formem, nas escolas e nas universidades, grupos de voluntariado e,
por meio das novas mídias, criem uma
rede de trabalho solidário na área da
saúde, da educação e da promoção
humana;
w Apoiar os jovens na organização de
oficinas sobre temas ligados à promoção da vida, à espiritualidade, à vida
missionária, ao compromisso político
e ambiental;
w Incentivar os jovens a produzir, em linguagem midiática, mensagens para
serem veiculadas no formato de clipping
eletrônico, videoclipes para o Youtube
e para outras redes sociais.
*Fonte: Fragmentos Texto Base da Campanha da
Fraternidade 2013 – “Fraternidade e Juventude”
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