
 

 

 

 

 

Diocese de Pesqueira 

Região Pastoral Arcoverde 

Escola de Formação de Ministros da Palavra 

 

CELEBRAÇÃO DA PALAVRA 

2º DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO A – 19/01/2020 

Cor litúrgica: Verde  

 
Orientações:  
- Preparar o ambiente bem festivo.  

- Se possível, acolher as pessoas na porta da Igreja com a Pastoral da Acolhida. 

-Ver com a equipe de canto todas as partes a serem cantadas na celebração;  

-Ver antecipadamente com os leitores os textos para que sejam lidos com clareza e pausadamente, a fim de que a 

Palavra chegue a todos e possa ser bem compreendida.  

 

I. RITOS INICIAIS 
1. Comentário inicial:  

Irmãs e irmãs, sejam todos bem-vindos(as) a esta Celebração neste 2º Domingo do Tempo 

Comum.  

Somos hoje convidados a acolher ainda mais Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado 

do mundo. Nele, somos chamados a ser santos, uma santidade que se concretiza em missão solidária. 

Na semana em que nos preparamos para as festas de São Sebastião em nossas paróquias e comunidades 

da Diocese de Pesqueira, peçamos a graça de firmemente testemunharmos que, pela solidariedade, 

podemos vencer a violência, o egoísmo e o desprezo pelos que sofrem. 

Iniciemos este nosso encontro, cantando juntos o canto de entrada. 

 

CANTO 
Alegres vamos à casa do Pai; e, na alegria, cantar seu louvor! Em sua casa, somos felizes: 

participamos da ceia do amor. (bis) 

1. A alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão. Ele é luz que ilumina o seu povo, 

com segurança lhe dá a salvação! 

2. O Senhor nos concede os seus bens, nos convida à sua mesa sentar, e partilha conosco o seu pão. 

Somos irmãos ao redor deste altar 

3. Voltarei sempre à casa do Pai, de meu Deus cantarei o louvor. Só será bem feliz uma vida que 

busca em Deus sua fonte de amor. 

 

2. Sinal da Cruz  
Ministro: Em nome do Pai + e do Filho e do Espírito Santo. (pode ser cantada) 

 

3. Saudação inicial 

Ministro: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 

Espírito Santo, esteja convosco. 

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 



 

5. Recordação da Vida 

Lembrar fatos relevantes na vida da Igreja, na comunidade... 

Ao final de cada memória, a comunidade responde: Nós vos louvamos e vos bendizemos, Senhor.  

 

6. Ato Penitencial  

Ministro: Tende compaixão de nós, Senhor. 

T. Porque somos pecadores. 

M. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. 

T. E dai-nos a vossa salvação. 

M. Deus todo-poderoso...                    T. Amém. 

CANTO:  

M. Senhor, tende piedade de nós. 

T. Senhor, tende piedade de nós. 

M. Cristo, tende piedade de nós. 

T. Cristo, tende piedade de nós. 

M. Senhor, tende piedade de nós. 

T. Senhor, tende piedade de nós. 

 

7. Hino de Louvor  
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados. A vós louvam, rei celeste, os que foram 

libertados. 

Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. (bis) 

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons 

agradecemos. 

3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai, Vós de Deus, Cordeiro santo, nossas culpas perdoai. 

4. Vós que estais junto do Pai como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. 

5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai o esplendor! 

 

8. Oração da Coleta 

Ministro: OREMOS: 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 N.S.J.C.                    T. Amém. 

 

II. LITURGIA DA PALAVRA 
 

9. Invocação ao Espírito Santo (oração ou canto) 

 

10.  1ª Leitura: (Is 49,3.5-6) 
Leitura do Livro do Profeta Isaías 

O Senhor me disse: “Tu és o meu Servo, Israel, em quem serei glorificado”. E agora diz-me o Senhor — 

ele que me preparou desde o nascimento para ser seu Servo — que eu recupere Jacó para ele e faça 

Israel unir-se a ele; aos olhos do Senhor esta é a minha glória.  Disse ele: “Não basta seres meu Servo 

para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel: eu te farei luz das nações, para 

que minha salvação chegue até aos confins da terra”. - Palavra do Senhor. T. Graças a Deus. 

 

 

 

 



11. Salmo Responsorial (Sl 28) 
Eu disse: Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade! 

1. Esperando, esperei no Senhor,  

e inclinando-se, ouviu meu clamor.  

Canto novo ele pôs em meus lábios,  

um poema em louvor ao Senhor. 

2. Sacrifício e oblação não quisestes,  

mas abristes, Senhor, meus ouvidos;  

não pedistes ofertas nem vítimas,  

holocaustos por nossos pecados. 

3. 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!” 

4. Boas novas de vossa justiça  

anunciei numa grande assembleia;  

vós sabeis: não fechei os meus lábios! 

 

10. 2ª  Leitura: (1Cor 1,1-3) 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios 

Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à Igreja de 

Deus que está em Corinto: aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos junto 

com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e 

nosso. Para vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. - Palavra do 

Senhor. T. Graças a Deus. 

 

11. Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

- A Palavra se fez carne, entre nós ela acampou; todo aquele que a acolheu, de Deus filho se tornou. 

 
12. Evangelho: (Jo 1,29-34) 
Ministro: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. 

Naquele tempo, João viu Jesus aproximar- se dele e disse: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 

do mundo. Dele é que eu disse: ‘Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque 

existia antes de mim’. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele 

fosse manifestado a Israel”. E João deu testemunho, dizendo: “Eu vi o Espírito descer, como uma pomba 

do céu, e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com 

água me disse: ‘Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o 

Espírito Santo’. Eu vi e dou testemunho: Este é o Filho de Deus!” - Palavra da Salvação. 

T. Glória a vós, Senhor. 

 

13. Partilha da Palavra ( pistas) 

 

Tema central da celebração:  

A liturgia deste domingo coloca a questão da vocação; e convida-nos a situá-la no contexto do projeto 

de Deus para os homens e para o mundo. Deus tem um projeto de vida plena para oferecer aos homens; 

e elege pessoas para serem testemunhas desse projeto na história e no tempo. 

 

 



1ª Leitura:  

A primeira leitura apresenta-nos uma personagem misteriosa – Servo de Javé – 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 projeto libertador de Deus. 

Somos convidados a tomar consciência da vocação a que somos chamados e das suas implicações. Não se trata de 

uma questão que apenas atinge e empenha algumas pessoas especiais, com um lugar à parte na comunidade eclesial 

(os padres, as freiras…); A nossa vocação é sempre algo que tem origem em Deus e que só se entende à luz de 

Deus.  

- Temos consciência de que somos escolhidos por Deus desde o seio materno, isto é, desde o 

primeiro instante da nossa existência?  

- Temos consciência de que é Deus que alimenta a nossa vocação e o nosso compromisso no 

mundo?  

- Temos consciência de que só a partir de Deus a nossa vocação faz sentido e o nosso 

empenhamento se entende?  

- Temos consciência de que a vocação implica uma relação de comunhão, de intimidade, de 

proximidade com Deus? 

 

2ª Leitura: 

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 realmente 

comprometidos com os valores do Reino. Deus chama os homens e as mulheres à santidade acolhendo 

a proposta libertadora que ele oferece em Jesus e viver de acordo com os valores do Reino. Para além 

da cor da pele, das diferenças sociais, das distâncias sociais ou culturais, das perspectivas diferentes 

sobre as questões secundárias da vivência da religião, o essencial é aquilo que nos une e nos faz irmãos: 

Jesus Cristo e o reconhecimento de que Ele é o Senhor que nos conduz pela história e nos oferece a 

salvação. 

- Tenho consciência do apelo que Deus, nesta linha, me faz também a mim? Estou disponível e 

bem disposto para aceitar esse desafio? 

- Tenho a coragem de viver e de testemunhar, com radicalidade, os valores do Evangelho, mesmo 

quando a moda, o orgulho, a preguiça, os interesses financeiros, o “politicamente correto”, a opinião 

dominante me impõem outras perspectivas? 

 

Evangelho: 

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. 

Devemos ter a consciência de que Deus tem um projeto de salvação para o mundo e para os homens. 

A história humana não é, portanto, uma história de fracasso, de caminhada sem sentido para um beco 

sem saída; mas é uma história onde é preciso ver Deus a conduzir o homem pela mão e a apontar-lhe, 

em cada curva do caminho, a realidade feliz do novo céu e da nova terra.  

• Jesus não foi mais um “homem bom”, que coloriu a história com o sonho ingénuo de um mundo 

melhor e desapareceu do nosso horizonte. Ele é o Deus que se fez pessoa, que assumiu a nossa 

humanidade, que trouxe até nós uma proposta objetiva e válida de salvação e que hoje continua 

presente e ativo na nossa caminhada, concretizando o plano libertador do Pai e oferecendo-nos a vida 

plena e definitiva. Ele é, agora e sempre, a verdadeira fonte da vida e da liberdade. 

Muitas vezes, os homens pretendem descobrir a felicidade em caminhos onde ela não está. De resto, é 

preciso termos consciência de que a nossa humanidade implica um quadro de fragilidade e de limitação 

e que, portanto, o pecado vai fazer sempre parte da nossa experiência histórica. A libertação plena e 

definitiva do “pecado” acontecerá só nesse novo céu e nova terra que nos espera para além da nossa 

caminhada terrena.  



• A nossa missão consiste em lutar objetivamente contra “o pecado” instalado no coração de cada 

um de nós e instalado em cada degrau da nossa vida coletiva. A missão dos seguidores de Jesus 

consiste em anunciar a vida plena e em lutar contra tudo aquilo que impede a sua concretização 

na história. 

 

- Onde é que eu mato a minha sede de liberdade e de vida plena: em Jesus e no projeto do Reino ou em 

pseudo-messias e miragens ilusórias de felicidade que só me afastam do essencial? 

 

14. Profissão de fé (Creio) 

 

15. Preces 
T. Ouvi-nos, Deus bondoso! 

1. Pela Santa Igreja de Deus, para que através de palavras e obras, manifeste sempre mais ao mundo 

que só Cristo Jesus pode vencer plenamente o pecado, rezemos: 

2. Pelo Papa Francisco, por nosso Bispo Dom José Luiz, pelos sacerdotes e demais ministros e por todos 

os agentes de pastoral, para que, à semelhança de João de Batista, mostrem com firmeza o Cristo 

Salvador, rezemos: 

3. Por nós, que hoje nos reunimos para celebrar a Eucaristia dominical, para que, aproveitando das 

graças desta celebração, sejamos testemunhas de que só em Jesus podemos construir um mundo de 

paz, reconciliação e amor, rezemos:  
 

(Outras preces espontâneas) 

 

III. COLETA FRATERNA (PARTILHA) 
 

IV. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS 
16. Oração espontânea de louvor e gratidão ao Senhor por tantos benefícios recebidos. O ministro 

introduz a oração. A cada louvor, o povo responde:  

- Senhor Deus, nossa alegria, louvado sejas para sempre! 

 

V. RITO DA COMUNHÃO 
 

17. A comunhão sobre o altar - O Ministro da Comunhão coloca a âmbula com as hóstias consagradas 

sobre o altar. Pode-se cantar um canto eucarístico.  

 

18. Oração do Pai nosso 

19. Abraço da paz 

20. Convite à comunhão: Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo... 

21. Comunhão 

22. Silêncio para oração pessoal 

 

23. Oração pós-Comunhão 

M. OREMOS: 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. T. Amém. 

 

 

 

 



VI. RITOS FINAIS 
 

 

25. Vivência 

João Batista mostrou o Cordeiro de Deus aos discípulos daquele tempo. A todo instante, a Igreja 

manifesta o Cordeiro Imolado. E nós, como Igreja, somos convidados a fazer o mesmo em cada 

momento de nossa vida. Temos a ajuda da Bem-Aventurada Virgem Maria, do querido São Sebastião 

e de todos os santos e santas de Deus. 

 

24. Avisos  

 

25. Bênção 

M. O Senhor esteja conosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

M. Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e Espírito Santo. 

T. Amém. 

 

26. Despedida 

M. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 

T. Graças a Deus. 

 

27. Canto final 
Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou, jamais se esconda e não se apague 
em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua 
mão, em tua lei, em tua luz, Senhor! 
1. Esta terra, os astros, o sertão em paz, esta flor e o pássaro feliz que vês não sentirão, não poderão 
jamais viver esta vida singular que Deus nos dá. 
2. Em minh’alma cheia do amor de Deus,  palpitando a mesma vida divinal, há um esplendor secreto 
do Infinito Ser, há um profundo germinar de eternidade. 
 


