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II Domingo do Tempo Comum
(Testemunho e Missão)

1.ª Leit. – 1 Sam 3, 3b-10. 19;
Salmo – Sal 39, 2 e 4ab. 7-8a. 8b-9. 10-11;
2.ª Leit. – 1 Cor 6, 13c-15a. 17-20
Evangelho – Jo 1, 35-42.

A liturgia do 2.º Domingo do Tempo Comum propõe-nos uma reflexão

sobre a disponibilidade para acolher os desafios de Deus e para seguir Jesus.

A primeira leitura apresenta-nos a história do chamamento de Samuel.

O autor desta reflexão deixa claro que o chamamento é sempre uma iniciativa de
Deus, o qual vem ao encontro do homem e chama-o pelo nome. Ao homem é

pedido que se coloque numa atitude de total disponibilidade para escutar a voz

e os desafios de Deus.

Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Corinto a viverem de

forma coerente com o chamamento que Deus lhes fez. No crente que vive em

comunhão com Cristo deve manifestar-se sempre a vida nova de Deus. Aplica-
do ao domínio da vivência da sexualidade – um dos campos onde as falhas dos

cristãos de Corinto eram mais notórias – isto significa que certas atitudes e

hábitos desordenados devem ser totalmente banidos da vida do cristão.

O Evangelho descreve o encontro de Jesus com os seus primeiros

discípulos. Quem é “discípulo” de Jesus? Quem pode integrar a comunidade

de Jesus? Na perspectiva de João, o discípulo é aquele que é capaz de reconhe-
cer no Cristo que passa o Messias libertador, que está disponível para seguir

Jesus no caminho do amor e da entrega, que aceita o convite de Jesus para

entrar na sua casa e para viver em comunhão com Ele, que é capaz de testemu-

nhar Jesus e de anunciá-l’O aos outros irmãos.
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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 Primeiro Livro de Samuel    (1 Sam 3, 3b-10.19)

«Falai, Senhor, que o vosso servo escuta»

Naqueles dias,
Samuel dormia no templo do Senhor,
onde se encontrava a arca de Deus.
O Senhor chamou Samuel
e ele respondeu: «Aqui estou».
E, correndo para junto de Heli, disse:
«Aqui estou, porque me chamaste».
Mas Heli respondeu:
«Eu não te chamei; torna a deitar-te».
E ele foi deitar-se.
O Senhor voltou a chamar Samuel.
Samuel levantou-se, foi ter com Heli e disse:
«Aqui estou, porque me chamaste».
Heli respondeu:
«Não te chamei, meu filho; torna a deitar-te».
Samuel ainda não conhecia o Senhor,
porque, até então,
nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor.
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O Senhor chamou Samuel pela terceira vez.
Ele levantou-se, foi ter com Heli e disse:
«Aqui estou, porque me chamaste».
Então Heli compreendeu que era o Senhor
que chamava pelo jovem.
Disse Heli a Samuel:
«Vai deitar-te; e se te chamarem outra vez, responde:
‘Falai, Senhor, que o vosso servo escuta’».
Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se.
O Senhor veio,
aproximou-Se e chamou como das outras vezes:
«Samuel! Samuel!»
E Samuel respondeu:
«Falai, Senhor, que o vosso servo escuta».
Samuel foi crescendo;
o Senhor estava com ele
e nenhuma das suas palavras deixou de cumprir-se..

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 39 (40), 2.4ab.7-8a.8b-9.10-11 (R. 8a.9a)

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

Início da primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 6, 13c-15a.17-20)

«Os vossos corpos são membros de Cristo»

Irmãos:
O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor,
e o Senhor é para o corpo.
Deus, que ressuscitou o Senhor,
também nos ressuscitará a nós pelo seu poder.
Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo?
Aquele que se une ao Senhor
constitui com Ele um só Espírito.
Fugi da imoralidade.
Qualquer outro pecado que o homem cometa
é exterior ao seu corpo;
mas o que pratica a imoralidade
peca contra o próprio corpo.
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Não sabeis que o vosso corpo
é templo do Espírito Santo,
que habita em vós e vos foi dado por Deus?
Não pertenceis a vós mesmos,
porque fostes resgatados por grande preço:
glorificai a Deus no vosso corpo.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(cf. Jo 1, 41.17b )

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

Encontramos o Messias, que é Jesus Cristo.
Por Ele nos veio a graça e a verdade.

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

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
(Jo 1, 35-42)

«Foram ver onde morava e ficaram com Ele»

Naquele tempo,
estava João Baptista com dois dos seus discípulos
e, vendo Jesus que passava, disse:
«Eis o Cordeiro de Deus».
Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras
e seguiram Jesus.
Entretanto, Jesus voltou-Se;
e, ao ver que O seguiam, disse-lhes:
«Que procurais?»
Eles responderam:
«Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?»
Disse-lhes Jesus: «Vinde ver».
Eles foram ver onde morava
e ficaram com Ele nesse dia.
Era por volta das quatro horas da tarde.
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André, irmão de Simão Pedro,
foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus.
Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe:
«Encontrámos o Messias» - que quer dizer ‘Cristo’ –;
e levou-o a Jesus.
Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe:
«Tu és Simão, filho de João.
Chamar-te-ás Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Terminadas as festas do Tempo do Natal do Senhor, estamos a

iniciar o Tempo Comum. Terminada ontem a primeira semana deste
tempo “verde”, entramos hoje no Segundo Domingo chamado Comum:
comum do dia-a-dia, da vida simples, vivida na presença do Senhor que
está sempre presente na Sua Igreja na potência do seu Espírito Santo,
dando vigor à Palavra e eficácia aos sacramentos.

As leituras que acabamos de escutar falam-nos de um Deus
que chama, que entra na nossa vida e nos dirige o seu apelo. Foi assim
com Samuel que, novinho, nem sequer sabia reconhecer a voz do Se-
nhor; foi assim com os primeiros discípulos, traspassados pela palavra
de João Batista que, apresentando o Cordeiro de Deus, quase que for-
çava aqueles dois, André e Tiago, a seguirem Jesus. E lá vão eles:
“Rabi, onde moras?” E Jesus os convida: “Vinde e ver. Eles foram
ver onde morava e ficaram com Ele nesse dia". Deve ter sido uma
experiência única, porque o evangelista diz que "era por volta das
quatro horas da tarde" (talvez o evangelista seja o discípulo de quem
não se diz o nome). Tão intensa deve ter sido a experiência de estar
com Jesus que sentiram vontade de a partilhar com os outros. André
foi procurar o seu irmão Simão e disse-lhe: "Encontrámos o Messi-
as". De seguida, convida-o a conhecer Jesus. Este Simão, que conhe-
ceu Jesus pelo seu irmão André, será Pedro, o primeiro dos Apóstolos.

É impressionante, quase que inacreditável, que Deus nos conhe-
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ça pelo nome, que o Senhor nos chame e nos queira parceiros seus no
caminho da vida.  Também nós somos conhecidos pelo nome, os nos-
sos passos, o nosso coração, a nossa vida são conhecidos pelo Se-
nhor... E Ele chama-nos com amor. A nós, que procuramos a felicidade
e a realização na vida, o Senhor também dirige a pergunta: “O que
procurais?” Fiquemos com o Senhor e encontraremos aquilo que o
nosso coração procura, aquilo que faz a vida valer a pena.

Mas, esse “estar com o Senhor”, esse “permanecer com Ele”,
que é o início da própria vida eterna já neste mundo, não se pode dar
sem que realmente sejamos de Cristo, com todo o nosso ser, corpo e
alma. Aqui aparece com toda clareza a urgência e a atualidade da
advertência de São Paulo, feita aos coríntios e a nós. Corinto era uma
cidade particularmente devassa do Império Romano. E, como hoje, os
cristãos eram tentados a “corintiar”, a entrarem na onda, achando
tudo normal, moderno e compatível com a fé.

Durante cinco domingos, na 2.ª leitura iremos ler, não na ínte-
gra, os capítulos 6 a 11 da 1.ª Carta de São Paulo aos Coríntios. É um
texto que fala sobre as implicações éticas da fé em áreas diversas.
Hoje, por exemplo, S. Paulo recorda-nos a importância do corpo a
partir de uma antropologia cristã: "O corpo não é para a imoralida-
de, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo". Esta frase diz-
nos que Jesus pede uma vida coerente com a fé (as obras coerentes
com a fé que se professa).

Como Samuel e com a ajuda da comunidade cristã, temos que ir
descobrindo os chamamentos que o Senhor continua a fazer  no aqui e
agora da nossa vida. Há que reconhecer a voz de Deus em todos os
momentos da vida para, depois, responder com confiança e convicção:
"Fala, Senhor, que o teu servo escuta".

Também nós podemos ter a mesma experiência dos discípulos
com Jesus: querer conhecê-l’O, procurá-l’O, segui-l’O, ficar com Ele,
dar testemunho. A vida cristã é seguir Jesus, é um caminho que se
percorre na vida de todos os dias.
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Oremos a Deus nosso Pai,
que nos faz conhecer a sua vontade
através da história do mundo e dos homens,
e digamos humildemente:

«Senhor, nós temos confiança em Vós».

1. Para que a nossa diocese, suas paróquias e movimentos
sejam confirmados na fé pelo Papa N,
sucessor do apóstolo S. Pedro,
oremos, irmãos.

2. Para que os responsáveis da nossa Pátria
desenvolvam com entusiasmo o bem comum
e promovam os direitos dos cidadãos mais necessitados,
oremos, irmãos.

3. Para que os jovens da nossa Diocese,
à semelhança de Samuel,
escutem com júbilo a voz de Cristo que os chama,
oremos, irmãos.

4. Para que os membros da nossa assembleia
participem dignamente na Eucaristia
e cresçam cada vez mais em boas obras,
oremos, irmãos.

5. Para que os fiéis defuntos das nossas famílias
alcancem o perdão de todos os pecados,
e entrem na vida que não tem fim,
oremos, irmãos.

Pres. – Deus eterno e omnipotente,
que nos chamais a seguir-Vos,
como o vosso Filho chamou os Apóstolos,
confirmai no seu propósito
os que respondem com decisão
e renovai o entusiasmo dos que vacilam no caminho.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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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.

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.
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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 e 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.
Bendito sejais pelos apelos que dirigis a cada pessoa,
no segredo do seu coração,
e que vão ao encontro das expectativas em que vivem.
Bendito sejais
pelos caminhos onde a Vossa Aliança nos leva,
e nos revela a Vossa vontade a nosso respeito.
Bendito sejais por Jesus Cristo Vosso Filho:
Ele pôs sobre nós o Seu olhar de bondade;
cada dia Ele nos convida
a segui-l’o como Messias e Salvador,
para entrarmos na Sua morada,
para ouvirmos a Sua Palavra,
para imitarmos a Sua vida
e para ficarmos com Ele no concreto da nossa vida.
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...
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Pres. – Sois verdadeiramente Santo e digno de glória,
Deus, amigo dos homens,
que sempre os acompanhais no seu caminho.
Verdadeiramente bendito é o vosso Filho,
que está presente no meio de nós
quando nos reunimos no seu amor
e, como outrora Ele nos explica o sentido da Escritura
e nos reparte o pão da vida.

Nós Vos suplicamos, Pai clementíssimo:
enviai o vosso Espírito Santo,
para que santifique este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo ✠ e Sangue
de Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na véspera da sua paixão, durante a última Ceia,
tomou o Pão, 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, depois da Ceia,
tomou o Cálice e, dando graças,
deu-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.
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Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Pai Santo,
celebrando o memorial de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador,
que pela sua paixão e morte na cruz
fizestes entrar na glória da ressurreição
e glorificastes, sentando-O à vossa direita,
anunciamos a obra do vosso amor,
enquanto esperamos a sua vinda gloriosa,
e Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação.

Olhai para a oblação da Vossa Igreja,
na qual Vos oferecemos
o sacrifício pascal de Vosso Filho,
como nos foi deixado,
para que, pelo Espírito do vosso amor,
sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
entre os membros do vosso Filho,
cujo Corpo e Sangue comungámos.

Renovai, Senhor,  a Vossa Igreja de Braga
com a luz do Evangelho,
e fortalecei o vínculo da unidade
entre os Pastores e os fiéis do vosso povo,
em comunhão com o nosso Papa N...,
o nosso Arcebispo N...,
com todos os Bispos, Presbíteros,
Diáconos, catequistas e todo o povo cristão,
de modo que , num mundo dilacerado pela discórdia,
a Vossa Igreja resplandeça
como sinal profético de unidade e concórdia.
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Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que morreram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes:
admiti-os a contemplar a luz do Vosso rosto
e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição.

E também a nós,
ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra,
recebei-nos na morada eterna,
onde viveremos sempre convosco
e, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus,
com os Apóstolos e os Mártires
e em comunhão com todos os Santos,
Vos louvaremos e glorificaremos,
por Jesus Cristo, Vosso Filho.

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.

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.
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Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal
e de todo o pecado,
que fecham o nosso coração aos Vossos apelos.
Admiti-nos na Vossa intimidade,
para melhor Vos conhecermos, amarmos e servirmos,
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,
Vós dissestes aos discípulos de João Baptista

 que Vos procuravam: «Vinde e vede».
Também nós, nesta Eucaristia,
ouvimos o Vosso apelo e vimos o Vosso amor.
Que esta comunhão nos guarde na Vossa paz,
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.

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.
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Acção de Graças     (facultativo)

Vós, Senhor, chamastes Samuel para o Vosso santo serviço.
E ele Vos respondeu afirmativamente.

Pelo Baptismo nos chamastes
para sermos Vossos filhos e herdeiros.

Vós, Senhor, convidastes  os discípulos de João Baptista
a entrarem na Vossa morada,
para Vos conhecerem melhor.

Nesta Eucaristia,
Vós nos revelastes o Vosso amor.

Vós, Senhor, nos criástes para Vos glorificarmos,
e fizestes de nós templos do Vosso Espírito.

Vós nos chamais constantemente,
a partilhar a Vossa vida e o Vosso amor.

Quem poderá, Senhor,
arriscar-se na aventura da fé,
senão aqueles que,
na audácia da sua esperança,
ousam exclamar:

Eis-me aqui, Senhor.
Cântico Eis-me aqui, Senhor

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.

«Aqui estou!»
A minha resposta à maneira de Samuel…
Como, sob que forma,
não necessariamente explícita,
foi dada esta resposta?
Que escolhas mais ou menos importantes ela provocou?
Que consequências teve a seguir?
Que balanço fazer hoje?
Faço regularmente um balanço espiritual?
Esta semana, voltemos a dizer “aqui estou”,
com generosidade, liberdade e felicidade…

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


