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Domingo II do Tempo Comum
Ano AAno AAno AAno AAno A
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2.º Domingo do Tempo Comum2.º Domingo do Tempo Comum2.º Domingo do Tempo Comum2.º Domingo do Tempo Comum2.º Domingo do Tempo Comum
(Testemunho e Missão)

1.ª Leit. – Is 49, 3. 5-6;
Salmo – Sal 39, 2 e 4ab. 7-8a. 8b-9. 10-11ab;
2.ª Leit. – 1 Cor 1, 1-3;
Evangelho – Jo 1, 29-34.

A liturgia deste domingo coloca a questão da vocação; e con-
vida-nos a situá-la no contexto do projecto de Deus para os homens e
para o mundo. Deus tem um projecto de vida plena para oferecer aos
homens; e elege pessoas para serem testemunhas desse projecto na
história e no tempo.

A primeira leitura apresenta-nos uma personagem misteri-
osa – Servo de Jahwéh – a quem Deus elegeu desde o seio materno,
para que fosse um sinal no mundo e levasse aos povos de toda a terra
a Boa Nova do projecto libertador de Deus.

A segunda leitura apresenta-nos um “chamado” (Paulo) a
recordar aos cristãos da cidade grega de Corinto que todos eles são
“chamados à santidade” – isto é, são chamados por Deus a viver real-
mente comprometidos com os valores do Reino.

O Evangelho apresenta-nos Jesus, “o cordeiro de Deus que
tira o pecado do mundo”. Ele é o Deus que veio ao nosso encontro,
investido de uma missão pelo Pai; e essa missão consiste em libertar os
homens do “pecado” que oprime e não deixa ter acesso à vida plena.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Deus eterno e omnipotente,

que governais o céu e a terra,
escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo
e concedei a paz aos nossos dias.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro de Isaías (Is 49, 3.5-6)

«Farei de ti a luz das nações, para que sejas a minha salvação»

Disse-me o Senhor:
«Tu és o meu servo, Israel,
por quem manifestarei a minha glória».
E agora o Senhor falou-me,
Ele que me formou desde o seio materno,
para fazer de mim o seu servo,
a fim de lhe reconduzir Jacob
e reunir Israel junto d’Ele.
Eu tenho merecimento aos olhos do Senhor
e Deus é a minha força.
Ele disse-me então:
«Não basta que sejas meu servo,
para restaurares as tribos de Jacob
e reconduzires os sobreviventes de Israel.
Vou fazer de ti a luz das nações,
para que a minha salvação
chegue até aos confins da terra».

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10-11ab (R. 8a e 9a)

Refrão: Eu venho, Senhor,
para fazer a vossa vontade.

Esperei no senhor com toda a confiança
e Ele atendeu-me.
Pôs em meus lábios um cântico novo,
um hino de louvor ao nosso Deus.

Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações,
mas abristes-me os ouvidos;
não pedistes holocaustos nem expiações,
então clamei: «Aqui estou».

«De mim está escrito no livro da Lei
que faça a vossa vontade.
Assim o quero, ó meu Deus,
a vossa lei está no meu coração».

Proclamei a justiça na grande assembleia,
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis.
Não escondi a vossa justiça no fundo do coração,
proclamei a vossa fidelidade e salvação.
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Início da primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor l, 1-3)

«A graça e a paz de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo

estejam convosco»

Irmãos:
Paulo, por vontade de Deus
escolhido para Apóstolo de Cristo Jesus
e o irmão Sóstenes,
à Igreja de Deus que está em Corinto,
aos que foram santificados em Cristo Jesus,
chamados à santidade,
com todos os que invocam, em qualquer lugar,
o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo,
Senhor deles e nosso:
A graça e a paz de Deus nosso Pai
e do Senhor Jesus Cristo
estejam convosco.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Jo 1, 14a.12a)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

O Verbo fez-Se carne e habitou entre nós.
Àqueles que O receberam
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
(Jo 1, 29-34)

«Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo»

Naquele tempo,
João Baptista viu Jesus, que vinha ao seu encontro,
e exclamou:
«Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
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Era d’Ele que eu dizia:
“Depois de mim virá um homem,
que passou à minha frente, porque existia antes de mim”.
Eu não O conhecia,
mas para Ele Se manifestar a Israel
é que eu vim baptizar em água».
João deu mais este testemunho:
«Eu vi o Espírito Santo
descer do Céu como uma pomba e repousar sobre Ele.
Eu não O conhecia,
mas quem me enviou a baptizar em água é que me disse:
“Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e repousar
é que baptiza no Espírito Santo”.
Ora eu vi e dou testemunho de que Ele é o Filho de Deus».

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Deus tem um Plano de vida plena para os homens e, ao longo da

História, ele escolhe e envia pessoas, para a realização desse Plano.
Após o Baptismo, em que o céu confirmou a missão de Jesus, João
Baptista aponta que o Cordeiro de Deus já está presente no meio do
Povo.

Na 1.ª Leitura, Isaías aponta a Vocação de Israel.
Um misterioso "Servo de Deus" é escolhido por Deus, desde o

seio materno, com a missão de dar testemunho de Deus às nações:
"Vou fazer de ti a luz das nações para que a minha Salvação

chegue até aos confins da terra ..."
Esse "Servo" é identificado com Israel. Desde então povo aguar-

dava... a realização da grande esperança...
A Vocação é sempre um Mistério...
– A sua origem é Deus, que elege, chama e envia...
– O "vocacionado" é sempre uma Testemunha e um Sinal vivo

de Deus, dos seus valores e dos seus projectos diante dos homens...
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– A Vocação é alimentada por Deus e, muitas vezes, Deus ser-
ve-se de nossa fragilidade para actuar no mundo

Na 2.ª leitura, S. Paulo lembra a Vocação à Santidade. Somos
chamados por Deus a viver comprometidos com os valores do Reino.

No Evangelho, João Baptista aponta Jesus, como o "Cordeiro
que tira o Pecado do mundo", retomando o episódio do Baptismo, no
qual aparecem duas afirmações sobre Jesus:

1. Jesus é "O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo".

"Cordeiro": Essa expressão lembra duas imagens::
– O misterioso personagem de que nos fala Isaías (servo sofre-

dor), que irá ao matadouro como um cordeiro silencioso... Ele assume
os pecados do seu povo e realiza a sua expiação.

– O Cordeiro Pascal imolado no Egito: símbolo da acção
libertadora de Deus em favor de Israel...

"Pecado" (no singular), para João, é a atitude de rejeição a Je-
sus: hoje fala-se muito de libertação da guerra, da opressão, da fome,
do analfabetismo, da doença, da poluição, do desemprego... Não se
fala da libertação do pecado, que é a fonte dos demais pecados.

"Mundo" designa a humanidade que resiste à Salvação.

2. Jesus é o "Filho de Deus" que possui a plenitude do Es-
pírito Santo e que baptiza no Espírito.

"Eu vi e dei o testemunho...": O caminho espiritual, percorrido
por João Baptista, para chegar à descoberta de Jesus como Cordeiro
de Deus, é o mesmo que todos os cristãos devem percorrer.

Ele começa por dizer 2 vezes que "não conhecia Jesus".
– Este é o ponto de partida do caminho espiritual de todos nós:

no começo, não conhecemos o Mestre. Em seguida, alguém nos fala
dele. Depois até reconhecemos que é uma pessoa extraordinária.

Mais adiante, Deus ilumina João Baptista com alguns sinais es-
peciais. Ele abre os olhos por completo e reconhece em Jesus o Filho
de Deus: "Eu vi e dei testemunho de que Ele é o Filho de Deus".

– Quando descobrimos Jesus como Luz e Salvador do mundo,
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sentimos a necessidade de comunicar aos outros a nossa alegria. João
Baptista fala daquilo que viu. Os cristãos também deveriam falar so-
mente daquilo que viram e experimentaram.

Deus continua a precisar de outros Baptistas:
Há muito tempo, os homens estão à procura de Cristo. E se

ainda não o encontraram, talvez seja porque está a faltar para um João
Baptista que lhes indique. E o João Baptista do tempo de hoje devo ser
eu, devemos ser todos nós. Todos devemos ser testemunhas do evan-
gelho, preparar o encontro dos homens com Cristo. Em todos nós se
esconde um precursor, um João Baptista. É preciso acordá-lo.

Todos devemos indicar ao irmão o Cristo que se aproxima. Indi-
car o Cristo, e depois desaparecer... discretamente.

Como João Baptista: não sou eu o protagonista desta história.
Ele virá depois de mim. Eu sou apenas uma voz, sou apenas o dedo
dele... Depois é preciso que eu desapareça, para que Ele possa apare-
cer.

Preparar o encontro do homem com Cristo e depois morrer...
Então, a nossa passagem neste mundo não terá sido em vão.

Esta é a missão de todo o cristão: preparar o caminho do Senhor
e o encontro do homem com Deus, levantar o dedo e proclamar bem
alto: "Eis aquele que o teu coração  procura, eis aquele que veio
para te amar e te salvar!"

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Oremos a Deus Pai todo-poderoso,
que nos enviou o seu muito amado Filho
e nos dá a graça de participar nestes santos mistérios,
e peçamos com fé:

«Senhor, nós temos confiança em Vós».

1. Para que o Papa Francisco e os bispos a ele unidos
dêem testemunho, por palavras e por obras,
da santidade a que Deus os chama dia após dia,
oremos, irmãos.
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2. Para que os fiéis e catecúmenos do mundo inteiro
acreditem em Jesus, o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo,
oremos, irmãos.

3. Para que os governantes sejam homens de paz
e os povos possam viver tranquilos
e progredir no bem-estar, na justiça e na liberdade,
oremos, irmãos.

4. Para que os homens e mulheres do nosso tempo
descubram em Cristo a luz das nações
e edifiquem um mundo mais justo e mais fraterno,
oremos, irmãos.

5. Para que esta assembleia e a nossa paróquia
perseverem na fé e na piedade
e os seus membros cresçam no respeito mútuo,
oremos, irmãos.

Pres. – Deus todo-poderoso e eterno,
que por vosso Filho Jesus Cristo
fizestes chegar a salvação até aos confins da terra,
olhai com bondade o povo que Vos suplica
e conduzi-o à glória do vosso reino.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.
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Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Concedei-nos, Senhor,

a graça de participar dignamente nestes mistérios,
pois todas as vezes
que celebramos o memorial deste sacrifício
realiza-se a obra da nossa redenção.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.

Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.

Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.

Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor.
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Ele é o servidor,
de quem fizestes a luz das nações,
para que a vossa salvação
chegue aos confins da terra.
Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
Ele é o que nos baptiza no Espírito Santo,
de que está revestido em plenitude.
Ele é o Messias que Israel esperava
e que se revelou a todos os povos da terra.
Ele é a razão da nossa alegria
e da nossa esperança de um mundo novo,
reunido na sua Igreja santa.
Por Ele, o vosso enviado,
vindo fazer a vossa vontade,
nós proclamamos o vosso amor e a vossa verdade,
e fazemos subir até Vós o cântico sempre novo
do reconhecimento da vossa santidade infinita,
cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Pai santo, Senhor do céu e da terra,
nós Vos louvamos e bendizemos
por Jesus Cristo, Vosso Filho,
que veio ao mundo em Vosso nome.
Ele é a palavra que salva os homens,
a mão que estendeis aos pecadores,
o caminho que nos conduz à verdadeira vida.

Quando estávamos longe de Vós,
de novo nos fizestes regressar
por meio de Cristo, Vosso Filho, entregue por nós,
para que, pela Sua morte,
reencontremos a paz convosco e com todos os homens.
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Por isso, ao celebrarmos a nossa reconciliação em Cristo,
humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai com o poder do Espírito Santo
estes dons que a Igreja Vos oferece,
obedecendo ao mandamento ✠✠✠✠✠ do Vosso Filho.

Antes de dar a vida pela nossa libertação,
estando à mesa, tomou o pão em Suas mãos
e, dando graças, abençoou-o,
partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, naquela noite,
tomou o cálice
e, dando graças pela Vossa misericórdia,
entregou-o aos 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.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando o memorial
da morte e ressurreição do Vosso Filho,
nós Vos oferecemos, Senhor,
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o sacrifício de reconciliação
que Ele nos deixou como sinal do Seu amor
e Vós confiastes às nossas mãos.

Aceitai-nos também a nós, Pai Santo,
com a oblação do vosso Filho
e, neste banquete sagrado,
dai-nos o Vosso Espírito,
para que afaste de nós toda a divisão e discórdia
e nos conserve em comunhão com o Papa Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro e todo o povo cristão;
e assim a Igreja resplandeça no meio dos homens
como sinal de unidade e instrumento da Vossa paz.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que adormeceram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes.

Vós que nos reunistes à vossa mesa
para participarmos no pão da vida
e no cálice da salvação,
congregai um dia na unidade perfeita
os homens de todos os povos e línguas
com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,
os Apóstolos e todos os Santos,
para que, no banquete da nova Jerusalém,
gozem eternamente a plenitude da paz.

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.

R.: Amén.
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Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:

Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,
santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o pecado,
que entrava, em nós e no mundo,
a acção do Vosso Espírito.
Para chegarmos à felicidade que nos prometeis,
renovai a força do nosso Baptismo,
diante das dificuldades em que vivemos,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo,
sobre Vós repousou o Espírito Santo,
que faz nascer o mundo novo da Vossa graça.
Que Ele nos conduza
à paz e à unidade,
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.
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Povo (Coro) –  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

Pres. – Felizes os convidados
para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Infundi em nós, Senhor,

o espírito da vossa caridade,
para que vivam unidos
num só coração e numa só alma
aqueles que saciastes com o mesmo pão do Céu.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.
R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor volte para vós o seu olhar
e vos conceda a paz.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

Testemunho
A palavra Servidor regressa hoje em força, em Isaías,
enquanto João nos convida a contemplar
o Cordeiro de Deus investido da Força do Espírito,
ao qual dá testemunho.
E nós?
O nosso testemunho ficará limitado
a estas palavras do Credo proclamado ao domingo?
Ou leva-nos a empenharmo-nos em acções concretas
no seguimento do Servidor?

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.R.: Amén.




