
luz da vossa face e concedei-lhes, no dia 
da ressurreição, a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
P. 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 
São José, seu esposo, com os Apóstolos 
e Mártires (com S. N.: santo do dia ou 
patrono) e 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.
T. Amém.

18. Rito da Comunhão
P. Obedientes à Palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer:
T. Pai nosso...    (O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
1. Vem, e eu  mostrarei que o meu cami-
nho te leva ao Pai. / Guiarei os passos teus 
e junto a ti hei de seguir. / Sim! Eu irei e 
saberei como chegar ao fim / de onde vim, 
aonde vou, por onde irás, irei também.
2. Vem, e eu te direi o que ainda estás 
a procurar: / a verdade é como o sol e 
invadirá teu coração. / Sim! Eu irei e 
aprenderei minha razão de ser. / Eu 
creio em Ti que crês em mim e, à tua 
Luz, verei a Luz.
3. Vem, e eu te farei da minha vida 
participar. / Viverás em mim aqui, viver 
em mim é o bem maior. / Sim! Eu irei 
e viverei  a vida inteira assim. / Eter-
nidade é na verdade o amor vivendo 
sempre em nós.
4. Vem, que a terra espera quem possa 
e queira realizar  / com amor a constru-
ção de um mundo novo, muito melhor. 
/ Sim! Eu irei e levarei teu nome aos 
meus irmãos. / Iremos nós e o teu amor 
vai construir enfim a paz.

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (1Jo 4,16)

Sabemos que Deus nos ama, e cremos 
no seu amor.

20. Ação de Graças
1. Salve o nosso santo padroeiro, / foi 
soldado e foi guerreiro, / mas lutou só pelo 
bem. / São Sebastião / lutou no exército 
de Deus também. / E não bastou...
REFRÃO: Não, não, não, não, não! / 
Uma flecha não bastou / pra calar a 
sua voz. / São Sebastião, São Sebastião, 
rogai por todos nós.
2. Salve o nosso santo preferido, / São 
Sebastião querido, / mora em nosso cora-
ção. / Força, fé e amor / e a esperança em 
Cristo Redentor! / E não bastou...
3. Salve o nosso santo glorioso, / santo 
humilde e poderoso, / vence a morte pelo 
amor. / São Sebastião, / morrer por Cristo 
é ser vencedor. / E não bastou...

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Penetrai-nos, ó Deus, com 
o vosso Espírito de caridade, para que 
vivam unidos no vosso amor os que ali-
mentais com o mesmo pão. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.T. Amém.

Ritos Finais

22. Vivência
L. João Batista mostrou o Cordeiro de Deus 
aos discípulos daquele tempo. A todo ins-
tante, a Igreja manifesta o Cordeiro Imo-
lado. E nós, como Igreja, somos convidados 
a fazer o mesmo a cada instante de nossa 
vida. Temos a ajuda da Bem-Aventurada 
Virgem Maria, do querido São Sebastião e 
de todos os santos e santas de Deus.

23. Bênção Final e 
Despedida
P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.
P. Concedei, ó Deus, ao povo cristão 
conhecer a fé que professa e amar a litur-
gia que celebra. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho � e Espírito Santo.
T. Amém.
P.  A alegria do Senhor seja a vossa força; 
ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
T.  Graças a Deus.
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SÃO SEBASTIÃO, PROTETOR DAS 
FAMÍLIAS CARIOCAS

No próximo dia 20, celebraremos nosso 
padroeiro querido, São Sebastião. Será um 
dia de festa e de oração. Agora, estamos 
no meio da Trezena preparatória, em que 
a imagem missionária de São Sebastião, 
conduzida por nosso Arcebispo, Cardeal D. 
Orani Tempesta, percorre diversos lugares 
de nossa cidade. Se em algum momento a 
visita da imagem missionária estiver perto 
de você e de sua comunidade, participe. 
Leve a família e os amigos. Além disso, em 
todos os momentos, reze a Oração de São 
Sebastião. 

T. Querido São Sebastião, padroeiro 
do Rio de Janeiro, corajoso amigo, 
testemunha fiel do amor de Deus, 
perseverante em meio aos sofrimen-
tos. De vossa família, recebestes os 
ensinamentos da fé e, para estar junto 
aos cristãos perseguidos, não temestes 
sequer os perseguidores. Rezai a Deus 
por nós. Rezai conosco ao Deus de 
Amor. Ajudai-nos na fidelidade a Jesus 
Cristo. Acompanhai-nos na proteção 
de todas as famílias, especialmente as 
mais vulneráveis. Permanecei como 
nosso amigo e intercessor. Amém.

ORAÇÃO DO DIZIMISTA
“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmo-
la, porque não sois mendigo! Não é um auxílio, 
porque não precisais dele! Também não é o que 
me sobra, que vos ofereço. Esta oferta representa 
minha gratidão! Pois o que tenho eu o recebi de 
vós. Amém!”



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

REFRÃO: Eis-me aqui, Senhor! Eis-me 
aqui, Senhor! / Pra fazer tua vontade, 
pra viver do teu amor, / pra fazer tua 
vontade, pra viver do teu amor: / Eis-me 
aqui, Senhor!
1. O Senhor é o Pastor que me conduz, / 
por caminho nunca visto me enviou; / sou 
chamado a ser fermento, sal e luz / e, por 
isso, respondi: “Aqui estou!”
2. Ele pôs em minha boca uma canção, 
/ me ungiu como profeta e trovador / da 
história e da vida do meu povo / e, por isso, 
respondi: “Aqui estou!”
3. Ponho a minha confiança no Senhor, 
/ da esperança sou chamado a ser sinal; / 
seu ouvido se inclinou ao meu clamor; / e, 
por isso, respondi: “Aqui estou!”

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo.
T.  Amém.
P.  A graça e a paz de Deus, nosso Pai, 
e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam 
convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

P. Com a Igreja no Brasil, celebramos o 
Ano Mariano.
T. Preparamo-nos para celebrar os 
300 anos do encontro da imagem de 
N. Sra. Aparecida. 
P. Em nossa Arquidiocese, o carinho e a 
devoção à Virgem Maria se concretizam 
na valorização da família. 
T. Celebramos a Virgem Maria pro-
movendo, defendendo e fortalecendo 
as famílias. 

Antífona da Entrada  

 (Sl 65,4)

Que toda a terra se prostre diante de vós, 
ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, 
Deus altíssimo!

3. Ato Penitencial
P. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mundo. Ele nos chama 
à santidade e à missão. Humildemente, 
examinemos nossa consciência (pausa) e 
peçamos perdão.
P.  Tende compaixão de nós, Senhor.
T.  Porque somos pecadores.
P.  Manifestai, Senhor, a vossa miseri-
córdia.
T.  E dai-nos a vossa salvação. 
P.  Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 

T.  Amém. 
P.  Senhor, tende piedade de nós.
T.  Senhor, tende piedade de nós.
P.  Cristo, tende piedade de nós.
T.  Cristo, tende piedade de nós.
P.  Senhor, tende piedade de nós.
T.  Senhor, tende piedade de nós.

4. Hino de Louvor
P. Glória a Deus nas alturas,
T. e paz na terra aos homens por Ele 
amados. / Senhor Deus, rei dos céus, 
/ Deus Pai todo-poderoso: / nós vos 
louvamos, / nós vos bendizemos, / 
nós vos adoramos, / nós vos glorifica-
mos, / 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.

Ano A – no 10 – 15 de janeiro de 2017

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, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, peçamos a graça de firmemente 
testemunharmos que, pela solidariedade, podemos vencer a violência, o egoísmo e 
o desprezo pelos que sofrem.

Entrada: Pe. Pedro Brito Guimarães e Fr. Fabreti; Ofertas: Francisco dos Santos; 
Comunhão: Dom Carlos Alberto Navarro e Waldeci Farias e Ação de Graças: Pe. Joãozinho, SCJ.
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5. Oração
P. OREMOS: Deus eterno e todo-pode-
roso, 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.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o 
pecado do mundo. Nele, somos todos 
chamados à santidade.

6. Primeira Leitura
(Sentados)  (Is 49,3.5-6)

Leitura do Livro do Profeta Isaías
3O Senhor me disse: “Tu és o meu Servo, 
Israel, em quem serei glorificado.” 5E 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. 6Disse 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.

7. Salmo Responsorial [Sl 39 (40)]

REFRÃO: Eu disse: Eis que venho, 
Senhor, com prazer faço a vossa vontade!
1. Esperando, esperei no Senhor, * e incli-
nando-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, * holocaus-
tos 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!

8. Segunda Leitura (1Cor 1,1-3)

Leitura da Primeira Carta de São Pau-
lo aos Coríntios
1Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus 
Cristo, por vontade de Deus, e o irmão 
Sóstenes, 2à 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. 3Para vós, 
graça e paz, da parte de Deus, nosso 
Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra 
do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho  

  (Jo 1,14a.12a) 

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia! 
1. A Palavra se fez carne, entre nós ela 
acampou; todo aquele que a acolheu, de 
Deus filho se tornou.

10. Evangelho (Jo 1,29-34)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. � Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
P. NAQUELE TEMPO, 29João viu Jesus 
aproximar-se dele e disse: “Eis o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do mundo. 
30Dele é que eu disse: ‘Depois de mim vem 
um homem que passou à minha frente, 
porque existia antes de mim.’ 31Tam-
bém eu não o conhecia, mas se eu vim 
batizar com água, foi para que ele fosse 
manifestado a Israel.” 32E João deu teste-
munho, dizendo: “Eu vi o Espírito descer, 
como uma pomba do céu, e permanecer 
sobre ele. 33Também 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.’ 34Eu 
vi e dou testemunho: Este é o Filho de 
Deus!” Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso,
T. criador do céu e da terra. / E em Jesus 
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, / 
que foi concebido pelo poder do Espí-
rito Santo; / nasceu da Virgem Maria; 
/ padeceu sob Pôncio Pilatos, / foi cru-
cificado, morto e sepultado. / Desceu à 
mansão dos mortos; / ressuscitou ao ter-
ceiro 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. Preces da Comunidade
P. Ao Deus Santo e Todo-Poderoso, ele-
vemos nossas preces.
1. Pela santa Igreja de Deus, para que, 
através de palavras e obras, manifeste 
sempre mais ao mundo que só Cristo pode 
vencer plenamente o pecado, rezemos:
T. Ouvi-nos, Deus bondoso.
2. Pelo Papa Francisco, por nosso Bispo 
Orani, 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. Pelas celebrações do Ano Mariano, 
para que fortaleçam em nós a importân-
cia da família, rezemos:
4. Pelas celebrações do dia de São Sebas-
tião, padroeiro de nossa cidade, para que 
mostrem o quanto o amor de Cristo é 
capaz de fazer, quando a Ele abrimos 
nossos corações, rezemos:
5. 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 orações.)

P. Pai Santo, acolhei compassivo as nos-
sas preces e, como nada podemos sem a 
vossa graça, dai-nos sempre sentir vossa 
amorosa e convertedora presença. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
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 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. Bendito sejas, ó Senhor Deus do Uni-
verso, / pelo alimento e a Palavra que nos 
dás; / que nos levanta, fortalece e revigora, 
/  nos ensina a toda hora a lutarmos pela 
paz. (2x)

REFRÃO: Em tua mesa, partilhamos 
nossos dons / e ofertamos nossas vidas, 
ó Senhor. / O pão e o vinho que agora 
nós trazemos / e, no altar, te oferecemos  
/ são sinais do nosso amor. (2x)

2. Bendito sejas, ó Senhor Deus de Bon-
dade! / A tua Palavra se faz vida em 
todos nós. / Anunciar é a missão que tu 
nos deste / para que o mundo possa crer 
/  ao ouvir a tua Voz. (2x)

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacri-
fício da Igreja, nesta pausa restauradora 
na caminhada rumo ao céu, seja aceito 
por Deus Pai todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda a 
santa Igreja.

16. Oração Sobre as 
Oferendas
P. Concedei-nos, ó Deus, a graça de 
participar constantemente da Eucaris-
tia, pois todas as vezes que celebramos 
este sacrifício, torna-se presente a nossa 
redenção. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística VI-C
Prefácio
Jesus, caminho para o Pai

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. 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, Pai santo, 
Senhor do céu e da terra, por Cristo, 
Senhor nosso. Pela vossa Palavra crias-
tes 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, con-
vidando-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, reunidos 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 procla-
mam a vossa glória. / Hosana nas altu-
ras! / Bendito o que vem em nome do 
Senhor! / Hosana nas alturas!
P. Na verdade, vós sois santo e digno 
de louvor, ó Deus, que amais os seres 
humanos e sempre os assistis no cami-
nho 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!
P. 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!
P. 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, deu 
graças novamente e o entregou a seus 
discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNAALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T.  Salvador do mundo, salvai-nos, vós 
que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.
P. 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 res-
surreição 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. Olhai com 
bondade para a oferta da vossa Igre-
ja. Nela vos apresentamos o sacrifício 
pascal de Cristo, que vos foi entregue. 
E concedei que, pela força do Espíri-
to 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!
P. 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 N. e o nosso Bispo 
N., com todos os bispos, presbíteros e 
diáconos e todo o vosso povo.
T. O vosso Espírito nos una num só 
corpo!
P. Fazei que todos os membros da 
Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer 
os sinais dos tempos e empenhem-se, 
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!
P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (N. e N.), que adormeceram na paz 
do vosso Cristo, e de todos os falecidos, 
cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na 


