Celebração Eucarística
Domingo - O Dia do Senhor

Ano B - XXVIII - Nº 1674 - 2º Domingo do Tempo Comum - cor verde - 14/01/2018

FORAM VER ONDE JESUS MORAVA E, NESSE DIA,
PERMANECERAM COM ELE.
RITOS INICIAIS
Deus nos reúne
01. AMBIENTAÇÃO (Adenor Leonardo Terra – Hino do Ano do Laicato)
Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo! Teu Reino, ó
Jesus Cristo, queremos propagar, seguindo o teu exemplo, o mundo transformar! Sendo membros do teu
Corpo, que é a Igreja, cristãos leigos e leigas construímos nova história!
Animador - Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos! É com alegria que nos reunimos em
comunidade para fazer memória da Páscoa do Senhor. Desde o Batismo somos chamados à santidade de vida
e, até hoje, Jesus continua nos chamando através da Bíblia, da oração, da missa, de alguém da família ou da
comunidade. Ele renova em nós a disposição de segui-Lo e construir seu Reino. Deus se manifesta aos nossos
olhos em cada acontecimento da vida e na história da humanidade. Em comunhão com todas as pessoas que
ouvem o chamado do Senhor, alegres, cantemos.

02. CANTO INICIAL (CD Liturgia VI)
A TERRA TE ADORE, Ó SENHOR DO UNIVERSO, OS LOUVORES DO TEU NOME CANTE O POVO EM SEUS
IA DO TODA
SENHOR
TO, LUZVERSOS!
DAS NAÇÕES, SE MANIFESTOU A
1.
Venham todos, com alegria, aclamar nosso Senhor, caminhando ao seu encontro, proclamando seu louvor.
DOS OS POVOS
Ele é o Rei dos reis e dos deuses o maior.
2. Tudo é dele: abismos, montes, mar e terra ele formou. De joelhos adoremos este Deus que nos criou, pois
nós somos seu rebanho e Ele é nosso Pastor.
3. Ninguém feche o coração, escutemos sua voz. Não sejamos tão ingratos, tal e qual nossos avós. Mereçamos
o que ele tem guardado para nós.
03. SAUDAÇÃO INICIAL
Presidente - Façamos o sinal que nos reúne como irmãos, cantando. Em nome do Pai...
Presidente - O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito
Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus...
04. DEUS NOS PERDOA
Presidente - Irmãos, de coração arrependido, aproximemo-nos do Deus Justo e Santo, para que tenha piedade
de nós pecadores e perdoe as nossas faltas e omissões. (silêncio) Confessemos os nossos pecados.
Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras,
atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós,
irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor.
Presidente - Deus de infinita misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. Amém.
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor... Cristo... Senhor...
05. HINO DO GLÓRIA
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Presidente - Glorifiquemos ao Pai que não abandona seu povo e é eternamente fiel às promessas, rezando o
Hino do Glória.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todopoderoso: nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos
graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de
Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei
a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só
vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.
06. ORAÇÃO (Missal, pg.346)
Presidente - 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.

LITURGIA DA PALAVRA
Deus nos fala
(Frei Fabreti)

O SENHOR ME CHAMOU E EU RESPONDI: “EIS-ME AQUI!” O SENHOR ME CHAMOU E EU RESPONDI: “EIS-ME AQUI,
SENHOR!” (bis)

07. LEITURA DO PRIMEIRO LIVRO DE SAMUEL (3, 3b-10.19)
08. SALMO RESPONSORIAL (39) (Cd liturgia IX - TC)
Eu disse: “Eis que venho, Senhor!” Com prazer faço a vossa vontade. (bis)
- Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo Ele pôs em meus lábios, um
poema em louvor ao Senhor.
- Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos; não pedistes ofertas nem vítimas,
holocaustos por nossos pecados.
- 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!”
- Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia; vós sabeis: não fechei os meus lábios!
09. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO PAULO AOS CORÍNTIOS (6, 13c-15a.17-20)
10. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD Liturgia IX - TC)
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
Encontramos o Messias, Jesus Cristo,/ de graça e verdade ele é pleno;/ de sua imensa riqueza/ graças sem fim,
recebemos.
11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO (1, 35-42)
12. HOMILIA

NOSSA RESPOSTA
13. PROFISSÃO DE FÉ
Presidente - No Deus que nos chama a seguir os ensinamentos de Jesus, professemos nossa fé. Creio em Deus
Pai...
14. PRECES DA COMUNIDADE
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Presidente - Apresentamos a Deus, nosso Pai, em nome de Jesus as nossas intenções e pedidos deste dia e
digamos: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
- Senhor, iluminai vossa Igreja, para que todos nós cristãos, conscientes de nossa vocação à santidade de vida,
possamos assumir com maior seriedade nossos compromissos batismais. Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai nosso santo padre, o Papa Francisco, todos os bispos, sacerdotes, diáconos e consagrados,
para que sejam realmente no mundo de hoje, sinais concretos do Vosso amor e da Vossa misericórdia. Nós vos
pedimos.
- Senhor, acompanhai todas as pessoas que em nossas comunidades e na sociedade se colocam a serviço do
Vosso Reino, para que continuem doando seu tempo aos mais necessitados. Nós vos pedimos.
- Senhor, dai sabedoria a nossos jovens, para que se conscientizem de sua importante missão na Igreja e na
sociedade como força cristã e transformadora de um mundo futuro mais humano e mais fraterno. Nós vos
pedimos.
- Senhor, abençoai a Paróquia de São Sebastião de Novo Brasil e a comunidade de Taquaral que nesta semana
celebram a festa de seu padroeiro, para que por sua intercessão possam surgir muitas e santas vocações na
igreja. Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei a todos os doentes a saúde, aos falecidos a graça de pertencerem ao Vosso Reino, aos
aniversariantes muitos anos de vida, aos dizimistas bênçãos abundantes e todos os pedidos que permanecem
no silêncio do nossos corações, para que cheguem até Vós e sejam atendidos. Nós vos pedimos.
Presidente - Senhor Deus de misericórdia e nosso Pai, aceitai esses nossos pedidos e intenções e atendei
também todos os pedidos que não foram feitos em voz alta. Nós vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
Por Cristo ao Pai
15. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Animador - Jesus convidou seus discípulos a serem pedras vivas na construção do seu Reino. Hoje somos
nós os convidados a dar continuidade à missão que recebemos em nosso batismo. Reunidos ao redor do
altar, damos graças ao Pai que nos chama pela sua Palavra. Com o pão e o vinho, apresentemos ao Senhor
a nossa disposição em segui-Lo e servi-Lo na comunidade e na pessoa de nossos irmãos e irmãs.
16. CANTO DAS OFERENDAS (Frei José Moacyr Cadenassi - Pe. Ney B. Pereira)
1. Bendito és Tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor; restauras o fraco que a Ti se confia e junto
aos irmãos, em paz, o envias.
Ó DEUS DO UNIVERSO, ÉS PAI E SENHOR, POR TUA BONDADE RECEBE O LOUVOR!
2. Bendito és Tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor: colher a fartura e ter a beleza de ser a
partilha dos frutos na mesa!
3. Bendito és Tu, ó Deus Criador, fecundas a terra com vida e amor! A quem aguardava um canto de festa, a
mesa promete eterna seresta!
(Frei Luiz Turra)

1. Que maravilha Senhor, estar aqui! Sentir-se Igreja reunida a celebrar. Apresentando os frutos do caminho, no
pão e vinho, ofertas desse altar.
BENDITO SEJAIS POR TODOS OS DONS! BENDITO SEJAIS PELO VINHO E PELO PÃO! BENDITO, BENDITO, BENDITO
SEJA DEUS PARA SEMPRE.
2. Que grande bênção servir nesta missão, missão de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se Igreja, formar
comunidade, ser solidário, tornar-se um povo irmão.
3. Que graça imensa viver a mesma fé; ter esperança de um mundo bem melhor; na caridade sentir-se
familiares, lutando juntos em nome do Senhor.
Presidente - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito 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
Santa igreja.
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17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal, pg.346)
Presidente - Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois, todas as vezes que
celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo, nosso Senhor. Amém
18. ORAÇÃO EUCARISTICA VI-B (Missal, pg.848.).
Deus conduz sua Igreja pelo caminho da salvação
Presidente - O Senhor esteja convosco.
Todos - Ele está no meio de nós.
Presidente - Corações ao alto.
Todos - O nosso coração está em Deus.
Presidente - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos - É nosso dever e nossa salvação.
Presidente - Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo o lugar,
Senhor, Pai santo, criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo
sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a
luz e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa Igreja, peregrina neste mundo; e por Jesus Cristo,
vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da história até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão,
também nós, com os Anjos e Santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz: Santo, Santo,
Santo...
Presidente - Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os
assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos
reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós.
Todos - O vosso Filho permaneça entre nós!
Presidente - Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons
do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e † o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos - Mandai o vosso Espírito Santo!
Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos,
dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, vos deu graças novamente e o entregou
a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CALICE 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.
Eis o mistério da fé!
Todos - Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
Presidente - Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e
morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso
amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção.
Presidente - Olhai com bondade para oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo,
que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda
a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue comungamos.
Todos - Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Presidente - Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar da vossa mesa. Em comunhão com o
nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Wladimir, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso
povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida.
Todos - Tornai viva nossa fé, nossa esperança!
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Presidente - Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os
falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a
plenitude da vida.
Todos - Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
Presidente - Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna,
onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os
Apóstolos e Mártires e todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
Presidente - 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.
Todos - Amém.

RITO DA COMUNHÃO
19. PAI NOSSO
20. CORDEIRO
21. CANTO DE COMUNHÃO (L e M - Cesareo Gabarain)
1. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga.
SENHOR, TU ME OLHASTE NOS OLHOS A SORRIR PRONUNCIASTE O MEU NOME. LÁ NA PRAIA, EU DEIXEI O
MEU BARCO, JUNTO A TI, BUSCAREI OUTRO MAR.
2. Tu sabes bem que, em meu barco, eu não tenho nem ouro nem prata, somente redes e o meu trabalho.
3. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse. Amor que almeja seguir amando.
4. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo assim me chamas.
(Pe. Fábio de Melo)

1. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor vem abrir as janelas do meu coração. E
então falarei imitando tua voz. Creio em Ti Senhor, nas pegadas deixadas por Ti vou andar. Vou falar do teu
coração com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina e
cantar.
CANTAR O CANTO ENSINADO POR DEUS COM POESIA ENSINAR NOSSA FÉ PLANTAR O CHÃO CULTIVAR O AMOR
COMO POETAS QUE QUEREM SONHAR PRA REALIZAR O QUE O MESTRE ENSINOU. VIEMOS CEAR, RESTAURAR
O CORAÇÃO, FONTE DE VIDA NO ALTAR A BROTAR, A NOS ALIMENTAR.
2. Celebrar meu viver pra no mundo ser mais. Faz de mim Senhor aprendiz da verdade, justiça e da paz.
Comungar teu viver neste vinho e neste pão. Quero ser Senhor, novo homem nascido do teu coração.
PÓS-COMUNHÃO (Repetir o canto de ambientação)
22. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal, pg.346)
Presidente - Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso Espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso amor os
que alimentais com o mesmo pão. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

RITOS FINAIS
Deus nos envia
23. COMUNICADOS
24. BÊNÇÃO FINAL (Missal, pg.519 a 530)
25. CANTO FINAL (L e M - Luiz Carlos Susin)
SENHOR, SE TU ME CHAMAS, EU QUERO TE OUVIR! SE QUERES QUE EU TE SIGA, RESPONDO: EIS-ME AQUI!
1. Profetas te ouviram e seguiram tua voz. Andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos Tu
firmaste, sustentando seu vigor. Profeta tu me chamas: vê, Senhor, aqui estou!
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2. Nos passos de Teu Filho, toda e Igreja também vai, seguindo Teu chamado de ser santa qual Jesus.
Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo me chamas: vê, Senhor, estou aqui!
3. Os séculos passaram, não passou, porém, tua voz, que chama ainda hoje, que convida a te seguir. Há
homens e mulheres que te amam mais que a si e dizem com firmeza: vê, Senhor, estou aqui!
Leituras da semana:

6

