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bondade para nós, e em vossa misericórdia, perdoai-nos. (silêncio)

P. Senhor, que sois a Verdade e a Vida,
tende piedade de nós.
Ass: Senhor, Deus da Vida, tende piedade de nós.
P. Cristo, que sois o Caminho e a eternidade, tende piedade de nós.
Ass: Cristo, Redentor nosso, tende piedade de nós.
P. Senhor, que sois o Verbo eterno do Pai,
tende piedade de nós.
Ass: Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Ass: Amém.

2º Domingo do Tempo Comum

I

"Fazei o que Ele vos disser!"

rmãos e irmãs, Maria aponta para
nós o caminho de Cristo: "Fazei o que
Ele vos disser". Em Caná da Galileia,
iniciam-se os sinais libertadores de Jesus, sinais de seu amor redentor. Cristo
revela-se como o Messias, o Esposo da
humanidade. Certamente é preciso estarmos atentos aos sinais que nos revelam a presença salvífica de Jesus. Como
Maria, estejamos vigilantes.

Ritos
Iniciais
1. ENTRADA I

e o meu coração. Vem ensina-me a viver a
vida na tua presença no amor dos irmãos
na alegria na paz, na união.

2. ENTRADA II

1. Hoje é tempo de louvar a Deus! Em nós
agora habita o teu Espírito! Então é só
cantar e a Cristo exaltar e sua glória encherá este lugar!
Vem louvar! Vem louvar! (4x)
2. No meio dos louvores Deus habita! É
seu prazer cumprir o que nos diz! Então
é só cantar e a Cristo exaltar e sua glória
encherá este lugar!

Vem louvar! Vem louvar! (2x)
1. Me chamaste para caminhar na vida Glória a Deus! Glória a Deus! (2x)
contigo, decidi para sempre seguir-te ,
não voltar atrás. Me puseste um brasa no
3. SAUDAÇÃO
peito e uma flecha na alma, é difícil agora
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espíriviver sem lembrar-me de ti.
to Santo. Ass: Amém.
Te amarei Senhor, te amarei Senhor.
Eu só encontro a paz e a alegria bem P. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
perto de ti.
Santo estejam convosco.
2. Eu pensei muitas vezes calar e não dá Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu
nem resposta, eu pensei na fuga escon- no amor de Cristo.
der-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil
4. ATO PENITENCIAL
agora viver sem saudades de ti.
P. Senhor, Deus de misericórdia, na agita3. Ó Jesus não me deixe jamais caminhar ção deste mundo, às vezes perdemos o
solitário, pois conheces a minha fraqueza vinho da esperança e da paz. Olhai com

5. HINO DE LOUVOR

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.

6. ORAÇÃO

P. OREMOS (silêncio): 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.
P.N.S.J.C. Ass: Amém.

Liturgia da
Palavra

G

uiados pelo Espírito de Cristo, acolhamos com alegria a Palavra que
vem ao nosso encontro e ilumina nossa
vida.

Cuidemos uns dos outros!

7. PRIMEIRA LEITURA
(Is 62, 1-5)

Leitura do Livro do profeta Isaías:
Por amor de Sião não me calarei, por
amor de Jerusalém não descansarei, enquanto não surgir nela, como um luzeiro, a justiça e não se acender nela, como
uma tocha, a salvação. As nações verão a
tua justiça, todos os reis verão a tua glória;
serás chamada com um nome novo, que
a boca do Senhor há de designar. E serás
uma coroa de glória na mão do Senhor,
um diadema real nas mãos de teu Deus.
Não mais te chamarão Abandonada, e
tua terra não mais será chamada Deserta;
teu nome será Minha Predileta e tua terra
será a Bem-Casada, pois o Senhor agradou-se de ti e tua terra será desposada.
Assim como o jovem desposa a donzela,
assim teus filhos te desposam; e como a
noiva é a alegria do noivo, assim também
tu és a alegria de teu Deus.
- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

8. SALMO RESPONSORIAL
(Sl 95)

Ass: Cantai ao Senhor Deus um canto
novo,manifestai os seus prodígios entre os povos!
— Cantai ao Senhor Deus um canto
novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! Cantai e bendizei seu santo nome!
— Dia após dia anunciai sua salvação,
manifestai a sua glória entre as nações
e entre os povos do universo, seus prodígios!
— Ó família das nações, dai ao Senhor, ó
nações, dai ao Senhor poder e glória, dai-Lhe a glória que é devida ao seu nome!
Oferecei um sacrifício nos seus átrios.
— Adorai-O no esplendor da santidade,
terra inteira, estremecei diante d'Ele! Publicai entre as nações: “Reina o Senhor!”,
pois os povos Ele julga com justiça.

9. SEGUNDA LEITURA
(1Cor 12, 4-11)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo
aos Coríntios:
Irmãos, há diversidade de dons, mas um
mesmo é o Espírito. Há diversidade de
ministérios, mas um mesmo é o Senhor.
Há diferentes atividades, mas um mesmo
Deus que realiza todas as coisas em
todos.
A cada um é dada a manifestação do
Espírito em vista do bem comum. A um é
dada pelo Espírito a palavra da sabedoria.
A outro, a palavra da ciência segundo o
mesmo Espírito. A outro, a fé no mesmo

Espírito. A outro, o dom de curas no mesmo
Espírito. A outro, o poder de fazer milagres.
A outro, profecia. A outro, discernimento de
espíritos. A outro, falar línguas estranhas. A
outro, interpretação de línguas.
Todas estas coisas as realiza um e o
mesmo Espírito, que distribui a cada um
conforme quer.
- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)

O Senhor Deus nos chamou, por meio do
Evangelho, a fim de alcançarmos a glória
de Cristo.

11. EVANGELHO

(Jo 2,1-11)

P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo † João.
Ass: Glória a Vós, Senhor.

Naquele tempo, houve um casamento
em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o
casamento. Como o vinho veio a faltar,
a mãe de Jesus Lhe disse: “Eles não têm
mais vinho”. Jesus respondeu-lhe: “Mulher, porque dizes isto a mim? Minha hora
ainda não chegou”.
Sua mãe disse aos que estavam servindo: “Fazei o que Ele vos disser”. Estavam
seis talhas de pedra colocadas aí para a
purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou
menos cem litros. Jesus disse aos que
estavam servindo: “Enchei as talhas de
água”. Encheram-nas até a boca. Jesus
disse: “Agora tirai e levai ao mestre-sala”.
E eles levaram.
O mestre-sala experimentou a água,
que se tinha transformado em vinho. Ele
não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles
que tinham tirado a água. O mestre-sala
chamou então o noivo e lhe disse: “Todo
mundo serve primeiro o vinho melhor e,
quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu
guardaste o vinho melhor até agora!”
Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele
o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram
n'Ele.
– Palavra da Salvação.
Ass: Glória a Vós, Senhor.

12. PROFISSÃO DE FÉ

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso /

criador do céu e da terra, / e em Jesus
Cristo seu único Filho, nosso Senhor, /
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; /nasceu da Virgem Maria;/
padeceu sob Pôncio Pilatos, / foi crucificado, morto e sepultado. / Desceu à
mansão dos mortos; / ressuscitou ao
terceiro dia,/ subiu aos céus; / está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, / donde há de vir a julgar os vivos
e os mortos. / Creio no Espírito Santo;/
na Santa Igreja católica; / na comunhão
dos santos; / na remissão dos pecados;
/ na ressurreição da carne; / na vida eterna. Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P. Elevemos o coração em prece ao Deus
da vida, que nos ama e nos envolve com
sua misericórdia, e n'Ele coloquemos
nossa esperança, suplicando:
Ass: Por vosso amor, escutai-nos, Senhor!
1. INSPIRAI vossa Igreja em sua ação missionária, e que ela seja guiada conforme
vosso desígnio benevolente, nós vos suplicamos, Senhor:
2. FORTALECEI nossa comunidade na
força do Evangelho e no acolhimento da
verdade de Cristo, nós vos suplicamos,
Senhor:
3. FAZEI com que as famílias sejam fiéis à
vossa verdade, e alcancem a harmonia e
a paz, nós vos suplicamos, Senhor:
4. OLHAI com bondade para a juventude e concedei-lhe o dom da fé, a fim de
torná-la livre e fiel ao vosso Reino, nós
vos suplicamos, Senhor.
P. Ó Pai, Vós que vos revelastes em Cristo,
vosso Filho, fazei-nos ser uma Igreja viva
e fiel ao vosso Reino. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass: Amém.

Liturgia
Eucarística
Comentarísta:
oje realizamos o Domingo Solidário, dia em que nos unimos para estar
em comunhão com tantas famílias que
procuram o Ambulatório Nossa Senhora
da Glória. Em dezembro, mais de 400 famílias foram beneficiadas, graças à sua
ajuda. Contamos com sua contribuição
para continuar a desenvolver este trabalho junto a centenas de famílias carentes.
Deixe sua doação à entrada da Igreja ou
na Secretaria Paroquial.

H

Obrigado, dizimista, por sua ﬁdelidade!

14. CANTO DAS OFERTAS

1. A ti meu Deus, elevo meu coração,
elevo as minhas mãos, meu olhar, minha
voz. A ti meu Deus, eu quero oferecer
meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer.
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E
a tua bondade infinita me perdoar. Vou
ser o teu seguidor e te dar o meu coração.
Eu quero sentir o calor de tuas mãos.
2. A ti, meu Deus, que és bom e que tens
amor, ao pobre, ao sofredor, vou servir e
esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz.

15. ORAÇÃO SOBRE
AS OFERENDAS

P. Orai, irmãos e irmãs para que, levando
ao altar as alegrias e fadigas de cada dia,
nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai-todo Poderoso.
Ass: Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício, para glória de seu nome,
para nosso bem e de toda santa Igreja!
P. 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.
Ass: Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

(Pref. pág. 431. Missal pág. 482)
P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
Ass: O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass: É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos graças,
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai
santo, Deus eterno e todo-poderoso, por
Cristo, Senhor nosso. Nascendo na condição humana, renovou inteiramente a
humanidade. Sofrendo a paixão, apagou
nossos pecados. Ressurgindo, glorioso,
da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo, triunfante, ao céu, abriu-nos as
portas da eternidade. E, enquanto esperamos a plenitude de vosso Reino, com
os anjos e com todos os santos, nós vos
aclamamos, cantando (dizendo) a uma
só voz:
Ass: Santo, Santo, Santo...

P. Na verdade, Vós sois santo, ó Deus do

universo, e tudo o que criastes proclama
o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo,
vosso Filho e Senhor nosso, e pela força

do Espírito Santo, dais vida e santidade
a todas as coisas e não cessais de reunir
o vosso povo, para que vos ofereça em
toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um
sacrifício perfeito.
Ass: Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos: santificai
pelo Espírito Santo as oferendas que vos
apresentamos para serem consagradas,
a fim de que se tornem o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso, que nos mandou celebrar este
mistério.
Ass: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
P: Na noite em que ia ser entregue, 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”.
P. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele
tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a 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”.
P. Eis o mistério da fé!
Ass: Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
P. Celebrando agora, ó Pai, a memória do
vosso Filho, da sua paixão que nos salva,
da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a
sua nova vinda, nós vos oferecemos em
ação de graças este sacrifício de vida e
santidade.
Ass: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Olhai com bondade a oferenda da
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício
que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos
repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só
espírito.
Ass: Fazei de nós um só corpo e um só
espírito!
P. Que Ele faça de nós uma oferenda
perfeita para alcançarmos a vida eterna
com os vossos santos: a Virgem Maria,
Mãe de Deus, São José, seu esposo, os
vossos Apóstolos e Mártires, N. e todos
os santos, que não cessam de interceder
por nós na vossa presença.

Ass: Fazei de nós uma perfeita oferenda!
P. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que
este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa
Igreja, enquanto caminha neste mundo:
o vosso servo o Papa Francisco, o nosso bispo Gil Antônio, com os Bispos do
mundo inteiro, o clero e todo o povo que
conquistastes.
Ass: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
P. Atendei às preces da vossa família, que
está aqui, na vossa presença. Reuni em
vós, Pai de misericórdia, todos os vossos
filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
Ass: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
P. Acolhei com bondade no vosso reino
os nossos irmãos e irmãs que partiram
desta vida e todos os que morreram
na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Ass: A todos saciai com vossa glória!
P. Por Ele dais ao mundo todo bem e
toda graça. 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.
Ass: Amém!

Rito da
Comunhão
17. CANTO DA COMUNHÃO

1. Cantar a beleza da vida, presente do
amor sem igual: Missão do teu povo
escolhido,Senhor, vem livrar-nos do mal!
Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do
Espírito Santo, unindo teu povo a caminho!
2. Falar do teu Filho às nações, vivendo
como ele viveu: Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é
teu!
3. Viver o perdão sem medida, servir sem
jamais condenar: Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar!
4. Erguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos, aos pobres: Missão do
teu povo escolhido, Senhor, nossas forças redobre!

O Dízimo fortalece os laços da comunidade.

5. Buscar a verdade, a justiça, nas trevas brilhar como a luz:
Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos conduz!
Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho!

18. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

P. OREMOS (silêncio): 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.
Ass: Amém.

Ritos Finais

P. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça
perseverar nas boas obras.
Ass: Amém.
P. Oriente para Ele os vossos passos e vos mostre o caminho
da caridade e da paz.
Ass: Amém
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito
Santo. Ass: Amém.
P. Como discípulos-missionários, levai a todos o vinho novo
de Jesus Cristo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Ass: Graças a Deus.

20. CANTO FINAL

1. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo
caminho, Santa Maria vai.

19. BÊNÇÃO FINAL
P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.

(Missal pág. 525. T.C. III)

P. Deus todo-poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação.
Ass: Amém.

Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. (bis)
2. Se pelo mundo os homens, sem conhecer-se vão, não negues nunca a tua mão a quem te encontrar.
3. Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar, luta
por um mundo novo de unidade e paz.
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