Nº 2.021 (Ano A/Verde) 2º Domingo do Tempo Comum 19 de janeiro de 2014
100° Dia Mundial do Migrante e do Refugiado
SANTAS MISSÕES POPULARES

"EIS O CORDEIRO DE DEUS QUE TIRA
O PECADO DO MUNDO"
mos a nossa ação de graças ao Pai, cantando:
02. CANTO
Vamos servir, Jesus... nº 101
03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãs e irmãos caríssimos, reunidos
para o Banquete do Cordeiro, saudemos
a Trindade Santa no seu amor: Em nome
do Pai... Amém!
D. Graça e paz a vós da parte de Deus
nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

01. MOTIVAÇÃO
C.1 Bem vindas e bem vindos à festa da vida.
Nesse encontro fraterno, Jesus nos é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. Ele é o verdadeiro alimento que sustenta a nossa vida a caminho
da santidade.
C.2 Bem alegres por Jesus Cristo que nos
libertou do pecado e quer que sejamos todos santos e santas diante de Deus, inicie-

04. DEUS NOS PERDOA
D. Pelo batismo recebemos a missão de,
a exemplo de João Batista, apresentar Jesus ao mundo, vivendo de acordo com a
graça recebida do Espírito Santo. Pelas
vezes que não vivemos no dia a dia o nosso batismo, peçamos perdão cantando:
Em cada caminho... nº199
D. Deus misericordioso, tende compaixão
de nós, perdoai-nos quando vivemos de
modo contrário a graça bat ismal.

Restaurai-nos com o vosso amor e fazeinos caminhar na santidade até a vida eterna. Amém!
05. HINO DE LOUVOR
C.2 Glorifiquemos ao Pai que nos abençoou
em Jesus Cristo, santificando-nos com o seu
Espírito para vivermos como santos e
irrepreensíveis diante de Deus, a quem sobem os nossos louvores, cantando:
Este hino de louvor... nº 236
06. ORAÇÃO
D. 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 nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.
07. DEUS NOS FALA
PRIMEIRA LEITURA: Is 49, 3.5-6
L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.
SALMO RESPONSORIAL: Sl 39 (40)
Refrão: Eu disse: Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade!
SEGUNDA LEITURA: 1Cor 1, 1-3
L.2 Início da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
EVANGELHO: Jo 1, 29-34
CANTO DE ACLAMAÇÃO
(Próprio do Lecionário)
Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- Na liturgia deste 2º Domingo do Tempo
Comum, o Espírito Santo nos leva ao encontro do Cordeiro de Deus, que ilumina
nosso caminho para a vida plena, conduzindo-nos à salvação.
- Nos dias atuais falar em salvação é falar
no próprio homem, que coloca em si sua
confiança. A esperança que se experimenta
é a terrena. Houve uma reviravolta no universo espiritual do ser humano, onde as
únicas fronteiras que se conhecem são as
terrenas e temporais. O que dá sentido à
vida são as conquistas terrenas e, por elas,
muitos sacrificam a própria dignidade, não
medindo esforços para alcançá-las.
- O texto do Evangelho de hoje é uma cena
de manifestação. Jesus é apresentado por
João Batista como aquele que tira o pecado do mundo e batiza no Espírito. A missão
de Jesus abrange duas partes: dar o perdão do pecado e derramar a força do seu
Espírito para sermos criaturas novas, sem
pecado e para renovar a face da terra. A
atitude de João é de alguém que progride
na fé, no conhecimento de Jesus; vê n'Ele o
santificador, o Filho de Deus. João viu o
Espírito descer sobre Jesus e disso deu testemunho.
- A Igreja nos apresenta e anuncia esse Jesus por meio de homens e mulheres que
vivenciam essa experiência através da Palavra, dos sacramentos, da vida em comunidade e da partilha. São pessoas que vivem seu batismo e se colocam como
evangelizadores, mostrando a todos o Cristo
Salvador, abrindo ouvidos e corações com
a força do mesmo Espírito que Jesus recebeu no batismo.
- A vivência de fé se dá por meio de um
encontro pessoal com Jesus. Isso acontece
de forma estabelecida por Deus. O papel
do homem é aceitar concretamente a sua
condição de criatura dependente, até mes-

mo de fraco, diante da presença de Deus.
Deus é muito simples e quer se relacionar
com cada pessoa. Cabe-nos querer relacionar-se com Ele através de sua vida, sendo
um verdadeiro testemunho de conversão e
santidade.
- O Senhor se aproxima de nós quando nos
reunimos para ouvir sua Palavra, orar e celebrar. Da nossa parte, é preciso que esse
encontro seja cheio de desejo de conhecer
e ver o Senhor. O Espírito Santo é que faz
acontecer essa comunhão. Não basta colaborar com a missão de Jesus, como mostra o exemplo de João Batista. Quem segue Jesus e seu Reino precisa sempre, de
modo novo, conhecer e ver Jesus.
- Nesse encontro de comunhão libertadora,
reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus,
a Luz das Nações, o Cordeiro servidor que
está nos tirando da opressão e do sofrimento. O Espírito do Senhor, recebido no batismo, faz dessa comunhão o motivo da missão, do testemunho e da luta.
- É para lembrar disso que rezamos na celebração da Eucaristia: "Cordeiro de Deus
que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós!" Hoje, com essa prece, peçamos que o Senhor nos dê a força para
sermos bons administradores do batismo e
pessoas de reconciliação; homens e mulheres que buscam ser novos pela força do Ressuscitado.
09. PROFISSÃO DE FÉ
D. O batismo de Jesus marca o início de
sua missão salvadora no meio do povo. Ele
é o Cordeiro de Deus que veio nos libertar
do pecado. Renovemos a nossa fé:
Creio em Deus Pai...
10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãs e irmãos, por meio de Jesus Cristo, o Eleito de Deus, apresentemos ao Pai

de bondade os nossos pedidos, confiantes.
A cada invocação responderemos: Jesus
Cristo, Cordeiro de Deus, atendei-nos!
L.1 Pela santa Igreja de Deus, para que
anuncie e mostre a salvação, que só o Cristo pode fazer chegar plenamente, rezemos.
L.2 Que os evangelizadores e catequistas,
imitem João Batista e ajudem a todos a abrirem-se ao amor de Deus e aos irmãos, rezemos.
L.1 Por Dom Zanoni, que no dia 23 celebra o dom da vida, a fim de que seja fiel à
missão que Deus o confiou, conduzindo o
povo para o Reino de Deus, rezemos.
L.2 No próximo dia 20, quinta-feira, comunidades se reúnem para rezar e pedir a
proteção de São Sebastião. Peçamos a
Deus que dê a todos saúde e proteção contra todos os males, rezemos ao Senhor.
D. Ó Pai bondoso, atendei-nos por vosso
Filho Jesus, o Cordeiro Servo, que
convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém!
11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C.1 A partilha dos bens é uma atitude própria da comunidade dos que foram santificados pelo sangue do Cordeiro. Desejosos de crescermos na comunhão fraterna,
coloquemos no altar do Senhor a nossa
vida, nossos dons e os frutos do nosso trabalho.
Nossa vida de comunidade... nº 441
12. PAI NOSSO
D. Que o Espírito Santo venha em socorro
de nossas fraquezas e nos ajude a viver na
dignidade de filhos e filhas de Deus. Rezemos: Pai Nosso...
13. ABRAÇO DA PAZ
C.2 "Cordeiro de Deus que tirais o pecado

do mundo... dai-nos a Paz!" Abraçandonos, comuniquemos uns aos outros a paz
de nosso Senhor Jesus Cristo.
Canto: Eu vou abraçar o meu irmão...
n° 550
14. ORAÇÃO
D. Ó Deus que nos chamais a viver permanentemente em vossa comunhão,
dai-nos o vosso Espírito de amor, para
que busquemos a unidade e renunciemos a tudo o que nos divide. Por Jesus
Cristo, o Cordeiro imolado, na unidade do Espírito Santo. Amém!
15. AVISOS
(Alguém lê o texto da coluna ao lado)
16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
Todos: Ele está no meio de nós!
D. O Senhor nos abençoe e nos guarde!
Todos: Amém!
D. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua
face e nos seja favorável!
Todos: Amém!
D. O Senhor dirija para nós o seu rosto e
nos dê a paz!
Todos: Amém!
D. Que o Senhor confirme a obra de nossas mãos, agora e para sempre.
Todos: Amém!
D. Abençoe-vos o Deus todo-poderoso,
o Pai e o Filho e o Espírito Santo.
Amém!
D. Ide em paz e o Senhor nos acompanhe!
Todos: Graças a Deus!

17. CANTO
O Evangelho nos ensina... nº 751

TRECHO DA MENSAGEM DO PAPA
FRANCISCO PARA O 100° DIA MUNDIAL DO MIGRANTE E REFUGIADO
Tema: "Migrantes e refugiados: rumo
a um mundo melhor".
"Os migrantes e refugiados não são
peões no tabuleiro de xadrez da humanidade. Trata-se de crianças, mulheres e homens
que deixam ou são forçados a abandonar
suas casas por vários motivos, que compartilham o mesmo desejo legítimo de conhecer, de ter, mas, acima de tudo, de ser mais.
É impressionante o número de pessoas que
migram de um continente para outro, bem
como aqueles que se deslocam dentro de
seus próprios países e áreas geográficas. Os
fluxos migratórios contemporâneos são o
maior movimento de pessoas, se não de
povos, de todos os tempos. No caminho,
ao lado dos migrantes e refugiados, a Igreja
se esforça para compreender as causas que
estão na origem das migrações, mas também se esforça no trabalho para superar os
efeitos negativos e aumentar os impactos positivos nas comunidades de origem, de trânsito e de destino dos fluxos migratórios".
Leituras 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 1Sm 24, 3-21 / Sl 56(57) / Mc 3, 13-19
Sáb.: At 22, 3-16 / Sl 116(117) / Mc 16, 15-18
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