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ANO NACIONAL MARIANO

SANTAS MISSÕES POPULARES

"EIS O CORDEIRO DE DEUS QUE TIRA
O PECADO DO MUNDO"

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, bem vindos à Festa da
Vida. Neste encontro fraterno, Jesus nos é
apresentado como o Cordeiro de Deus que
tira o pecado do mundo. Ele é o verdadeiro
alimento que sustenta a nossa vida a cami-
nho da santidade.
Refrão: Venha, povo de Deus, celebrar/
nosso encontro de fraternidade, / é Je-

sus, nosso mestre e Senhor, / que nos
chama a viver na unidade.
C. Jesus é o verdadeiro servo estabeleci-
do por Deus. Como luz expulsa do mundo
as trevas do pecado, para salvar a todos.
Ele é o Cristo, o Eleito de Deus. Nele ha-
bita toda a plenitude do Espírito Santo. Por
meio d'Ele, no batismo, fomos santificados
para viver na graça de filhos e filhas de
Deus. Alegremo-nos! Jesus Cristo nos li-
bertou do pecado. Ele quer que sejamos
santos e santas diante de Deus, cantemos:

02. CANTO
Quem foi que aqui... nº 118

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãs e irmãos, reunidos para celebrar
nossa fé, saudemos a Trindade Santa: Em
nome do Pai, e do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
D. Graça e paz a vós da parte de Deus
nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo!
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.



04. DEUS NOS PERDOA
D. Pelo batismo recebemos a missão de
apresentar Jesus ao mundo. Precisamos vi-
ver de acordo com a graça recebida do Es-
pírito Santo. Quando não vivemos o nosso
batismo, peçamos perdão cantando:
Senhor, servo de Deus... nº 241
D. Deus misericordioso, tende compaixão
de nós. Perdoai-nos por não vivermos a gra-
ça batismal. Restaurai-nos com o vosso
amor. Fazei-nos caminhar na santidade até
a vida eterna. Amém!

05. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos ao Pai que nos abençoou
em Jesus Cristo. Ele nos santificou com o
seu Espírito. Assim vivarmos retamente di-
ante de Deus. A Ele subam os nossos lou-
vores, cantando:
Glória, glória! Anjos no céu... nº 257

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus criador do céu e da terra.
Recriastes o mundo e reconduzistes a
história por meio de Jesus Cristo. Ele é
o Cordeiro e Servo, o vosso enviado.
Ajudai-nos a viver de acordo com a con-
dição de santos e santas que o vosso
Filho nos mereceu. Pedimos-Vos por
meio d'Ele, que convosco vive e reina,
na unidade do Espírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: Is 49, 3.5-6

L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.

SALMO RESPONSORIAL: Sl 39(40)
Refrão: Eu disse: Eis que venho, Se-
nhor, com prazer faço a vossa vontade!

SEGUNDA LEITURA: 1Cor 1, 1-3

L.2 Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios.

EVANGELHO: Jo 1, 29-34

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Cristo é o Senhor... nº 301

Evangelho de Jesus Cristo segundo São
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Este é o 2º Domingo do Tempo Comum. O
Espírito Santo nos leva ao encontro do Cor-
deiro de Deus. Ele ilumina nosso caminho
para a vida plena. No Evangelho Jesus é
apresentado por João Batista como aquele
que tira o pecado do mundo. Ele batiza no
Espírito. A missão de Jesus é dar o perdão
e derramar a força do seu Espírito. Assim
seremos criaturas novas, sem pecado com
a missão de renovar a face da terra.
Isto é para nós uma Boa Nova. Faz-nos
saber que somos destinatários de sua mis-
são. Também surge um apelo: somos cha-
mados a tirar o pecado do mundo e a trans-
mitir o Espírito de Cristo, que é um Espírito
de salvação e de libertação.
O Senhor está conosco, sempre que nos
reunimos para ouvir sua Palavra, orar e ce-
lebrar. É preciso que desejemos conhecer
e ver o Senhor. O Espírito Santo é que faz
acontecer essa comunhão. Não basta co-
laborar com a missão de Jesus, como mos-
tra o exemplo de João Batista. Seguir a Je-
sus e seu Reino precisa sempre conhecer e
ver Jesus.
Esse é encontro de comunhão libertadora.
Reconheçamos que Jesus é o Filho de
Deus. Ele é a Luz das Nações. É o Cordei-
ro servidor que nos tira da opressão e so-
frimento. No Batismo recebemos o Espíri-



to doSenhor. Ele é o motivo da missão, tes-
temunho e luta.
Em toda celebração eucarística recordamos
isto: "Cordeiro de Deus que tirais o pecado
do mundo, tende piedade de nós!" Nesta
prece, peçamos ao Senhor: dê-nos a força
para sermos bons administradores do Ba-
tismo e pessoas de verdadeira reconcilia-
ção.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. O Evangelho de hoje fala do batismo de
Jesus. Ele marca o início de sua missão
salvadora no meio do povo. Ele é o Cor-
deiro de Deus que veio nos libertar do pe-
cado. Renovemos as nossas promessas
batismais. Comprometamo-nos a renunci-
ar ao pecado para vivermos na santidade.
Rezemos juntos: Creio em Deus Pai...
(Antes de rezar o Credo, pode-se apresentar à
comunidade os que estão se preparando para o
batismo).

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãs e irmãos, por meio de Jesus Cris-
to, apresentemos ao Pai os nossos pedidos
confiantes. A cada invocação respondere-
mos: Jesus Cristo, Cordeiro de Deus,
atendei-nos!
L. A Igreja recebeu de seu Divino Mestre a
missão de nos santificar pelo Batismo. Que
ela continue sendo no mundo luz dos po-
vos, rezemos ao Senhor!
L. Pelos os batizados e batizadas, que vi-
vam de acordo com a graça recebida, re-
zemos ao Senhor!
L. Os políticos eleitos assumiram neste mês
a responsabilidade de governar  o nosso
município. Que, assistidos pelo Espírito San-
to, não se corrompam e coloquem em pri-
meiro plano as necessidades do povo, re-
zemos ao Senhor!
L. Por nós, que sejamos verdadeiros cida-

dãos e acompanhemos atentamente os no-
vos eleitos já empossados, rezemos ao Se-
nhor!
L. Dia 17 é o 40º aniversário de falecimen-
to do nosso primeiro bispo, Dom José. Dai-
lhe Senhor o descanso eterno! Rezemos ao
Senhor!
L. No próximo dia 20 celebramos a festa
de São Sebastião. Unidos a todos os de-
votos, peçamos a Deus que dê a todos saú-
de e proteção contra todos os males, reze-
mos ao Senhor!
D. Ó Pai, atendei-nos por vosso Filho Je-
sus, o Cordeiro Servo, que convosco vive
e reina na unidade do Espírito Santo. Amém!

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. A partilha dos bens é atitude própria dos
que foram santificados pelo sangue do Cor-
deiro. Desejemos crescer cada vez mais na
comunhão fraterna. Coloquemos no altar do
Senhor, a nossa vida, nosso dízimo, ofer-
tas. Elas são frutos do nosso trabalho para
o louvor de Deus. Cantemos:
Vidas, alegrias e esperanças... nº 472

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs, santificados em Cristo:
glorifiquemos o Pai. Ele nos deu a graça
Cristo Jesus. N'Ele fomos cumulados de
todas as riquezas. Louvemos-Lo de todo
coração, porque "é fiel o Deus que nos cha-
mou à comunhão com seu Filho Jesus Cris-
to, nosso Senhor".
Refrão: Ó Pai somos nós o povo eleito,
que Cristo veio reunir (2x).
D. Nós Vos damos graças, ó Deus, porque
escutais nossos pedidos e aceitais nossas
orações. Sois bendito, Senhor! E bendito
seja Aquele que vem em vosso nome, Je-
sus, vosso Filho, nosso irmão!
Refrão: Quero cantar ao Senhor, sem-
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pre, enquanto eu viver. Hei de provar
seu amor, seu valor e seu poder.
D. Nós Vos louvamos, ó Pai, porque por
Ele passamos das trevas para a luz; da
morte para a vida; da escravidão para a
liberdade de sermos filhos e filhas vossos.
Refrão: Quero cantar ao Senhor, sem-
pre, enquanto eu viver. Hei de provar
seu amor, seu valor e seu poder.
D. N'Ele Vos pedimos o Espírito de uni-
dade: que Ele transforme a todos numa só
família de todas as raças, povos e línguas,
para o louvor da vossa glória.
Refrão: Quero cantar ao Senhor, sem-
pre, enquanto eu viver. Hei de provar
seu amor, seu valor e seu poder.

13. PAI NOSSO
D. Toda louvação chegue a Vós, em nome
de vosso Filho amado. Rezemos com as
palavras que Ele mesmo nos ensinou. Pai
Nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. "Cordeiro de Deus que tirais o pecado
do mundo... dai-nos a Paz!"  Abraçando-
nos, comuniquemos uns aos outros a paz
de nosso Senhor Jesus Cristo.
É paz no meu coração... nº 543

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, nos chamais a viver per-
manentemente em vossa comunhão.
Dai-nos o vosso Espírito de amor, para
que busquemos em tudo a unidade e
renunciemos a tudo o que nos divide.
Por Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, na
unidade do Espírito Santo. Amém!

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO FINAL
D. O Senhor vos abençoe e vos guarde! T.
Amém!
D. O Senhor faça brilhar sobre vós a Sua
face e vos seja favorável! T. Amém!
D. O Senhor dirija para vós o seu rosto e
vos dê a paz! T. Amém!
D. Que o Senhor confirme a obra de vossas
mãos, agora e para sempre. T. Amém!
D. Abençoe-nos o Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo. T. Amém!
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe!
T. Graças a Deus!

18. CANTO
Chamado para a vida e ser feliz... nº 705

Leituras para a Semana

2ª Hb 5, 1-10 / Sl 109(110) / Mc 2, 18-22
3ª Hb 6, 10-20 / Sl 110(111) / Mc 2, 23-28
4ª Hb 7, 1-3.15-17 / Sl 109(110) / Mc 3, 1-6
5ª Hb 7, 25 – 8, 6 / Sl 39(40) / Mc 3, 7-12
6ª Hb 8, 6-13 / Sl 84(85) / Mc 3, 13-19
Sáb.: Hb 9, 2-3.11-14 / Sl 46(47) / Mc 3, 20-21


