
RITOS INICIAIS

2º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

A. Irmãos e irmãs, retomando 
nossa caminhada de fé, esperança 
e compromisso, própria do Tempo 
Comum, a liturgia de hoje nos 
convida ao sincero conhecimento 
e experiência de Jesus, a partir de 
sua pessoa e de sua missão. Com 
alegria, com toda a terra, cantemos 
os louvores do Senhor.

1. CANTO DE ABERTURA [H. ABC Lit., p.201]
Toda a terra de adore, / ó Senhor do universo! / Os 
louvores do teu nome, / cante o povo em seus versos! 
1. Venham todos, com alegria, aclamar nosso Senhor, 

/ caminhando ao seu encontro, proclamando seu 
louvor. / 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. 

4. Glória ao Pai que nos acolhe e a seu Filho Salvador. / 
Igualmente demos glória ao Espírito de amor. / Hoje 
e sempre, eternamente, cantaremos seu louvor.

Ou: [Hinário ABC Litúrgico, p.141]
No meio da tua casa / recebemos, ó Deus, a tua graça! / Sem 
fim nossa louvação. / Pois a justiça está toda em tuas mãos! 
1. Alegrai-vos no Senhor! / Quem é bom venha louvar! 

/ Peguem logo o violão e o pandeiro pra tocar. / Para 
ele um canto novo / vamos, gente, improvisar. 
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2. Ele cumpre o que promete; / podem nele confiar! / 
Ele ama o que é direito e ele sabe bem julgar. / Sua 
palavra fez o céu, / fez a terra e fez o mar. 

3. Ele faz do mar um açude / e governa os oceanos. / 
Toda a terra a ele teme, mesmo os corações humanos. 
/ Tudo aquilo que ele diz / não nos causa desenganos. 

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e 
a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para 
celebrarmos dignamente os santos mistérios (pausa).

1. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos.
Piedade, piedade, piedade de nós! (2x)
2. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados.
3. Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai, que 

nos perdoa.

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

4. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus nos altos céus,  / paz na terra a seus amados! 
/ A vós louvam, Rei celeste, / os que foram libertados.
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos, / 

damos glória ao vosso nome, / vossos dons agradecemos. 
 Senhor nosso Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / Vós, 

de Deus Cordeiro santo, / nossas culpas perdoai.
2. Vós, que estais junto do Pai / como nosso intercessor, 

/ acolhei nossos pedidos, / atendei nosso clamor.
 Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, / 

com o Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor.

5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) 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.
T. Amém.

A. Com a ajuda de Eli, Samuel 
pôde conhecer o Senhor e 
responder ao seu chamado. Do 
mesmo modo, somos chamados a 
reconhecer a presença do Senhor, 
permanecendo com ele. Ouçamos 
a Palavra que nos coloca, de corpo 
e espírito, em comunhão com 
Jesus, o Cordeiro de Deus.

LITURGIA DA PALAVRA



6. PRIMEIRA LEITURA (1Sm 3,3b-10.19) 

Leitura do Primeiro Livro de Samuel. 
Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo 
do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então 
o Senhor chamou: “Samuel, Samuel!” Ele respondeu: 
“Estou aqui”. E correu para junto de Eli e disse: “Tu me 
chamaste, aqui estou”. Eli respondeu: “Eu não te chamei. 
Volta a dormir!” E ele foi deitar-se. O Senhor chamou 
de novo: “Samuel, Samuel!” E Samuel levantou-se, foi 
ter com Eli e disse: “Tu me chamaste, aqui estou”. Ele 
respondeu: “Não te chamei, meu filho. Volta a dormir!” 
Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois, até então, 
a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O 
Senhor chamou pela terceira vez: “Samuel, Samuel!” 
Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: “Tu me 
chamaste, aqui estou”. Eli compreendeu que era o Senhor 
que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: 
“Volta a deitar-te e, se alguém te chamar, responderás: 
“Senhor, fala, que teu servo escuta!” E Samuel voltou ao 
seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele 
e chamou-o como das outras vezes: “Samuel, Samuel!” 
E ele respondeu: “Fala, que teu servo escuta”. Samuel 
crescia, e o Senhor estava com ele. E não deixava cair 
por terra nenhuma de suas palavras. Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus. 

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 39 (40) 
Eu disse: Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa 
vontade!

•	 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. 

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 6,13c-15a.17-20) 
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o 
Senhor, e o Senhor é para o corpo; e Deus, que ressuscitou 
o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. 
Porventura ignorais que vossos corpos são membros de 
Cristo? Quem adere ao Senhor torna-se com ele um só 
espírito. Fugi da imoralidade. Em geral, qualquer pecado 
que uma pessoa venha cometer fica fora do seu corpo. 
Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou 
ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, 
que mora em vós e que vos é dado por Deus? E, portanto, 
ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos? 
De fato, fostes comprados, e por preço muito alto. Então, 
glorificai a Deus com o vosso corpo. Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus. 

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
[Hinário ABC Litúrgico, p.303]
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!(2x) 
1. Encontramos o Messias, / que é Cristo, o Senhor! / :De 

sua grande riqueza / graças, sem fim, recebemos.: (2x) 

10. EVANGELHO (Jo 1,35-42) 

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 
T. Glória a vós, Senhor. 
S. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus 
discípulos e, vendo Jesus passar, disse: “Eis o Cordeiro 
de Deus!” Ouvindo essas palavras, os dois discípulos 
seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que 
o estavam seguindo, Jesus perguntou: “O que estais 
procurando?” Eles disseram: “Rabi (que quer dizer Mestre), 
onde moras?” Jesus respondeu: “Vinde ver”. Foram, pois, 
ver onde ele morava e, nesse dia, permaneceram com 
ele. Era por volta das quatro da tarde. André, irmão de 
Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras 
de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu 
irmão Simão e lhe disse: “Encontramos o Messias” (que 
quer dizer Cristo). Então André conduziu Simão a Jesus. 
Jesus olhou bem para ele e disse: “Tu és Simão, filho de 
João; tu serás chamado Cefas” (que quer dizer Pedra). 
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
T. 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.

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Irmãos e irmãs, reunidos para celebrar os mistérios da nossa 
redenção, roguemos a Deus todo-poderoso que o mundo 
inteiro seja lavado na fonte de toda bênção e de toda vida.
L. Senhor, que assumindo nosso protagonismo leigo, 
possamos, com nosso testemunho, suscitar novas 
vocações. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, que, tendo encontrado vosso Filho e 
reconhecendo nele a salvação, possamos permanecer 
unidos a ele e realizar nossa missão, com coragem e 
ousadia. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, acolhei os falecidos no festim da eternidade; 
que seus familiares, membros de nossa comunidade, 
encontrem na Palavra e na Eucaristia a força necessária 
para crerem na ressurreição. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.

(Preces da comunidade)
S. Sede propício, ó Deus, às súplicas de vosso povo, 
para que sem demora alcancemos de vossa bondade o 
que, por vossa inspiração, pedimos cheios de fé. P.C.N.S. 
T. Amém.

A. Ofertemos com carinho o pão e 
o vinho; eles vão se tornar o Corpo 
e o Sangue do Cordeiro de Deus, 
que traz a nós uma nova realidade. 
Cantemos:

LITURGIA EUCARÍSTICA



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. 
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
S. 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. 
T. Mandai o vosso Espírito Santo! 
S. 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.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice 
em suas mãos, deu graças novamente e o entregou 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. 
S. Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos 
deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda! 
S. 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. 
S. Olhai com bondade para a 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. 
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta! 
S. Pela participação neste mistério, ó Pai todo-poderoso, 
santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos 
semelhantes à imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na 
unidade, em comunhão com o nosso papa Francisco e 
o nosso bispo Pedro, com todos os bispos, presbíteros e 
diáconos e todo o vosso povo. 
T. O vosso Espírito nos una num só corpo! 
S. Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, 
saibam reconhecer os sinais dos tempos e se empenhem, 
de verdade, no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos 
e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as 
dores e as angústias, as alegrias e as esperanças e andar 
juntos no caminho do vosso reino. 
T. Caminhamos no amor e na alegria! 
S. 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. 
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna! 
S. 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 e São José, seu esposo, 
com os Apóstolos e Mártires, e todos os Santos, vos 
louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho. 
S. 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. 
T. Amém.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
[Hinário ABC Litúrgico, p.202]
De mãos estendidas, ofertamos / o que de graça 
recebemos. (2x)
1. A natureza tão bela, / que é louvor, que é serviço, / o 

sol que ilumina as trevas, / transformando-as em luz. 
/ O dia, que nos traz o pão, / e a noite que nos dá 
repouso, / ofertemos ao Senhor / o louvor da criação. 

2. Nossa vida toda inteira, / ofertamos ao Senhor, / como 
prova de amizade, / como prova de amor. / Com o 
vinho e com o pão, / ofertemos ao Senhor / nossa vida 
toda inteira, / o louvor da criação.

Ou:

1. Bendito	e	louvado	seja	/	o	Pai,	nosso	Criador;	/	o	pão	
que nós recebemos / é prova do seu amor. / O pão que 
nós recebemos, / que é prova do seu amor, / é o fruto 
de sua terra / do povo trabalhador. / O fruto de sua 
terra / do povo trabalhador / na missa é transformado 
/ no corpo do Salvador.

Bendito seja Deus, / bendito seu amor / Bendito seja 
Deus Pai onipotente, nosso Criador. (Bis)
2. Bendito	e	louvado	seja	/ o	Pai,	nosso	Criador;	/	o	vinho	

que recebemos / é prova do seu amor. / O vinho que 
recebemos, / que é prova do seu amor, / é o fruto de 
sua terra / do povo trabalhador. / O fruto de sua terra 
/ do povo trabalhador / na missa é transformado / no 
sangue do Salvador.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.

S. 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. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-C
Jesus, caminho para o Pai.
S. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus. 
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
T. É nosso dever e nossa salvação. 
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Pai 
santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo Senhor nosso. 
Pela vossa Palavra criastes o universo e, em vossa justiça, 
tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes 
o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa 
palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o 
caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta 
e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, reunis 
em uma só família os homens e as mulheres, criados para 
a glória de vosso nome, redimidos pelo sangue de sua 
cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa 
razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos 
anjos e dos santos, cantando (dizendo) a uma só voz: 
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! O céu e a 
terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito 
o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!
S. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, 
que amais os seres humanos e sempre os assistis no 



RITOS FINAIS

16. RITO DA COMUNHÃO
A. Preparais à minha frente uma mesa, o meu cálice 
transborda. 

17. CANTO DE COMUNHÃO [H. ABC L., p.143]

1. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor / e unidos 
na alegria partir o pão do amor. 

Na vida caminha quem come deste pão. / Não anda 
sozinho quem vive em comunhão. 
2. Embora sendo muitos, é um o nosso Deus. / Com ele 

vamos juntos seguindo os passos seus. 
3. Formamos a Igreja, o corpo do Senhor. / Que em nós 

o mundo veja a luz do seu amor. 
4. Foi Deus quem deu outrora ao povo o pão do céu, / 

porém, nos dá agora, o próprio Filho seu. 
5. Será bem mais profundo o encontro, a comunhão, / 

se formos para o mundo sinal de salvação. 
6. A nossa Eucaristia ajude a sustentar / quem quer, no 

dia a dia, o amor testemunhar.

Refrão orante pós-comunhão 
Senhor, chamaste-me aqui estou! Chamaste-me aqui 
estou, ô ô, ô! Ô, ô, ô! Chamaste-me aqui estou!

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso 
Espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso 
amor os que alimentais com o mesmo pão. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Na caminhada de fé, é preciso 
que, todos os dias, nos coloquemos 
à disposição do Senhor. Para isso, 
nossa experiência com Jesus deve ser 
cada vez mais clara e amadurecida. 
Desse modo, poderemos realizar 
nosso sonho de chegar a todos. 
Partamos em missão!
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LEITURAS DA SEMANA
2ª feira:	1Sm	15,16-23;	Sl	49;	Mc	2,18-22.	
3ª feira:	1Sm	16,1-13;	Sl	88;	Mc	2,23-28.
4ª feira:	1Sm	17,32-33.37.40-51;	Sl	143;	Mc	3,1-6.
5ª feira:	1Sm	18,6-9.19,1-7;	Sl	55;	Mc	3,7-12.
6ª feira:	1Sm	24,3-21;	Sl	56;	Mc	3,13-19.
Sábado:	2Sm	1,1-4.11-12.19.23-27;	Sl	79;	Mc	3,20-21.
3º DTC:	Jn	3,1-5.10;	Sl	24;	1Cor	7,29-31;	Mc	1,14-20.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 

20. CANTO [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 teu exemplo, 
o mundo transformar!
1. Sendo membros do teu Corpo, que é a Igreja, / cristãos 

leigos e leigas, construímos nova história!
2. Instruídos por tua santa Palavra, / chamados e enviados 

para cumprir a missão!
3. Alimentados por teu Corpo e Sangue, / assumimos, 

com coragem, a nossa vocação!
4. “Chamados, antes de tudo, à santidade, / interpelados 

a viver a santidade no mundo!” 
5. “Sal da terra, luz do mundo, fermento na massa”, / 

não deixamos de ser “ramos na Videira”! 
6. “Na família, no trabalho, na política, / em todos os 

âmbitos de atividade humana!” 
7. “Verdadeiros sujeitos eclesiais, / aptos a atuar na Igreja 

e na sociedade!”

Período de inscrições:
até 26 de janeiro de 2018

Horário: das 14h30 as 21hs 
de segunda a sexta-feira.
A seleção acontecerá nos 

dias	05,	06	e	07	de	fevereiro
Praça do Carmo, 48 – 2º andar do 
prédio ao lado do Edifício da Cúria

informações
Tel. 4469-2077 ramal 246
escoladeteologia@diocesesa.org.br

EQUIPES DE CANTO:
Áudios e partituras desta celebração você encontra 
em: www.diocesesa.org.br/audios-e-partituras

PASTORAL LITÚRGICA    DIOCESE DE SANTO ANDRÉ

Estão abertas as inscrições para o 
Coral Diocesano de Santo André
Ensaios	às	quintas-feiras	das	19h	às	21h30	e/ou 
sábados	das	9h	às	11h30.	Inscrições	no	site	
diocesesa.org.br/coral-diocesano ou escreva 

para coraldiocesano@gmail.com


