
 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO II DO TEMPO COMUM 
19 JANEIRO 2020 
ANO A // # 017 
 

O VERBO FEZ-SE CARNE E HABITOU ENTRE NÓS. 
 

 

NA EUCARISTIA 

CÂNTICO ENTRADA 

Toda a terra Vos adore, Senhor, 
e entoe hinos ao vosso nome, ó Altíssimo. 
Toda a terra Vos adore, Senhor. 

PRIMEIRA LEITURA Is 49, 3.5-6 «Farei de ti a luz das nações, para que sejas a minha salvação» 

Leitura do Livro de Isaías 

Disse-me o Senhor: «Tu és o meu servo, Israel, por quem manifestarei a 
minha glória». E agora o Senhor falou-me, Ele que me formou desde o seio 
materno, para fazer de mim o seu servo, a fim de Lhe reconduzir Jacob e 
reunir Israel junto d’Ele. Eu tenho merecimento aos olhos do Senhor, e Deus 
é a minha força. Ele disse-me então: «Não basta que sejas meu servo, para 
restaurares as tribos de Jacob e reconduzires os sobreviventes de Israel. 
Vou fazer de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos 
confins da terra». Palavra do Senhor. Graças a Deus. 



SALMO RESPONSORIAL Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10-11ab (R. 8a e 9a) 

Refrão:  Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. 

SEGUNDA LEITURA 1 Cor 1, 1-3 «A graça e a paz de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam 
convosco» 

Início da primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios 

Irmãos: Paulo, por vontade de Deus escolhido para Apóstolo de Cristo Jesus, 
e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram san-
tificados em Cristo Jesus, chamados à santidade, com todos os que invocam, 
em qualquer lugar, o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e 
nosso: A graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam 
convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. 

EVANGELHO Jo 1, 29-34 «Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo» 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

Naquele tempo, João Baptista viu Jesus, que vinha ao seu encontro, e excla-
mou: «Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É d’Ele que eu 
dizia: ‘Depois de mim vem um homem, que passou à minha frente, porque era 
antes de mim’. Eu não O conhecia, mas foi para Ele Se manifestar a Israel que 
eu vim baptizar na água». João deu mais este testemunho: «Eu vi o Espírito 
Santo descer do Céu como uma pomba e permanecer sobre Ele. Eu não O 
conhecia, mas quem me enviou a baptizar na água é que me disse: ‘Aquele 
sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer é que baptiza no Es-
pírito Santo’. Ora, eu vi e dou testemunho de que Ele é o Filho de Deus». Pa-
lavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. 

CÂNTICO DE COMUNHÃO 

Este é aquele de quem João dizia:  
“Eu vi e atesto que Ele é filho de Deus”. - bis 

SOBRE A PALAVRA… Pe. Emanuel Brandão 

«Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo». Ninguém tirou a vida a Je-
sus, foi Ele que a ofereceu livremente pela salvação de todos. Jesus Cristo é, por 
isso, é o nosso cordeiro pascal, que na Páscoa derramou o Seu sangue por nós. 



Com esta dádiva Cristo restabelece a comunhão da humanidade com Deus e dos 
homens entre si. Ele é a nossa paz. Somos todos chamados a colaborar com Cristo 
na salvação da humanidade, dando a vida pelos irmãos, ou seja, amando os irmãos 
de todo o coração. Na verdade, prova de amor maior não há do que dar a vida pelos 
irmãos. Fazer da nossa vida um ato de oblação a Deus e aos irmãos é a nossa 
missão. Eis o desafio para esta semana: dar vida pelos outros. 

O SACRAMENTO DO BAPTISMO HOJE Papa Francisco, 09.05.2018 

CATEQUESE V – A REGENERAÇÃO 

Exprime-o a unção crismal, «que é sinal do sacerdócio real do batizado e da sua 
agregação à comunidade do povo de Deus» (Rito do Batismo das Crianças, Introdução, n. 
18, 3). Portanto, o sacerdote unge com o sagrado crisma a cabeça de cada bati-
zado, depois de ter pronunciado estas palavras que explicam o seu significado: 
«É o próprio Deus quem vos consagra com o crisma de salvação para que, inseri-
dos em Cristo, sacerdote, rei e profeta, sejais sempre membros do seu corpo para 
a vida eterna» (ibid., n. 71). Irmãos e irmãs, a vocação cristã consiste totalmente 
nisto: viver unidos a Cristo na santa Igreja, partícipes da mesma consagração 
para desempenhar a mesma missão neste mundo, dando frutos que perduram 
para sempre. Com efeito, animado pelo único Espírito, todo o Povo de Deus par-
ticipa das funções de Jesus Cristo, “Sacerdote, Rei e Profeta”, e assume as res-
ponsabilidades de missão e serviço que disto derivam (cf. CIC, 783-786). O que signi-
fica participar do sacerdócio real e profético de Cristo? Significa fazer de si uma 
oferta agradável a Deus (cf. Rm 12, 1), dando-lhe testemunho através de uma vida 
de fé e de caridade (cf. Lumen gentium, 12), colocando-a ao serviço dos outros, a 
exemplo do Senhor Jesus (cf. Mt 20, 25-28; Jo 13, 13-17). 

CATEQUESE VI – REVESTIDOS DE CRISTO 

Hoje concluímos o ciclo de catequeses sobre o Batismo. Os efeitos espirituais 
deste sacramento, invisíveis aos olhos mas ativos no coração de quem se tornou 
criatura nova, são explicitados pela entrega da veste branca e da vela acesa. 
Depois do lavacro de regeneração, capaz de recriar o homem segundo Deus na 
verdadeira santidade (cf. Ef 4, 24), pareceu natural, desde os primeiros séculos, 
revestir os recém-batizados com uma veste nova, cândida, à semelhança do es-
plendor da vida obtida em Cristo e no Espírito Santo. A veste branca, expressa 
simbolicamente o que aconteceu no sacramento e anuncia a condição dos trans-
figurados na glória divina. 



VIDA DA COMUNIDADE PAROQUIAL  19 A 25 JANEIRO 

LEITORES. Este domingo, às 15:00 horas, na paróquia de São Mamede In-
festa, haverá formação vicarial para os Leitores. 

SÃO SEBASTIÃO. Segunda-feira, às 11:00 horas, na Capela da Casa dos Pes-
cadores, celebraremos a Eucaristia da Festa de São Sebastião. 

DAR VIDA AOS ANOS. Segunda-feira, às 15:00 horas, na Casa dos Pescadores. 

LECTIO DIVINA. Quinta-feira, às 21:30 horas, na igreja paroquial. 

DOMINGO DA PALAVRA. Para assinalar o Domingo da Palavra, proposto pelo 
Papa Francisco, iremos fazer a leitura contínua do Evangelho de São Mateus 
no dia 26 de janeiro, das 15:00 às 17:00 horas, na igreja paroquial. 

ESCOLA DA FÉ. Os encontros recomeçam, na segunda-feira, dia 27, às 19:00 
horas, no Centro Paroquial. 

PARA REZAR 

Rezamos por um amor livre, mas comprometido; 
Amor gratuito e que também sabe receber; 
Amor intenso, mas equilibrado; 
Amor apaixonado e ao mesmo tempo consciente... 
 

Rezamos por um amor mais forte do que a fraqueza, 
Mais entregue do que pedido, 
Mais doado do que um direito. 
  

O Filho de Deus encarnado ensina-nos  
que todos merecemos ser amados assim.  
E os outros também merecem ser assim amados por nós. 
 

Hoje pedimos a Deus, Pai de todos nós,  
pelo seu Filho Jesus Cristo,  
no Amor do Espírito Santo,  
que a violência não entre nas nossas casas  
e todos vivam em paz. 
Ámen. 
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