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“Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus!”

2º Domingo do Tempo Comum

A exemplo de João Batista, proclamamos Jesus o Filho amado de Deus, a luz que conduz os passos
da humanidade. Chamados a ser discípulos missionários, busquemos celebrar, neste início do tempo

comum, em sintonia com o Espírito que nos leva a testemunhar e cumprir a vontade do Pai.

PRIMEIRA LEITURA (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.

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

1. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-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, holocaustos 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!
vós sabeis: não fechei os meus lábios!

SEGUNDA LEITURA (1 Cor 1,1-3)

Início da Primeira Carta de São Paulo 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.

EVANGELHO (Jo 1,29-34)

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo João.

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’. 31Também eu não o
conhecia, mas se eu vim batizar com
água, foi para que ele fosse
manifestado a Israel”. 32E João deu
testemunho, 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.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, com amor filial, elevemos as nossas
súplicas a Deus Pai, que enviou Jesus Cristo, o
Cordeiro de Deus, para purificar-nos e introduzir-nos
no Reino da Luz. Rezemos juntos:

T. Por Cristo, libertai-nos do pecado e da morte.
1. Fortalecei a Igreja, que, como João Batista,
apresenta Cristo ao mundo.

2. Lançai vosso olhar sobre os que governam, a fim
de que o façam com responsabilidade.

3. Fazei-nos acolher o Cristo como nosso Cordeiro
Salvador.

4. Ajudai-nos a mostrar ao mundo a presença de
Cristo Bom Pastor por meio de nossas pastorais.

5. Afastai do nosso país o desprezo pelos valores do
Evangelho.

6. Suscitai em todos nós a solidariedade e maior
empenho pelo bem comum.

P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso
Senhor.
T. Amém.

Maria na Igreja
O ano de 2017 traz a marca jubilar da ternura de Maria para com o povo brasileiro: 300 anos do encontro da imagem de Aparecida

no rio Paraíba do Sul. Ao longo destes três séculos, a devoção mariana, sob o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida,

propagou-se cada vez mais. Hoje Aparecida é sinônimo de renovação na fé para milhões de cristãos que por lá peregrinam.

Nossa Senhora constitui sustentáculo espiritual da vida da Igreja desde sua origem. Maria é fonte inesgotável de graças para

milhões de pessoas de fé que a ela recorrem.

Para que nossa caminhada de 2017 seja consistente, dirigimo-nos a Maria utilizando a oração do papa Francisco: “Virgem e mãe

Maria, vós que, movida pelo Espírito, acolhestes o Verbo da vida na profundidade da vossa fé humilde, totalmente entregue ao eterno,

ajudai-nos a dizer o nosso ‘sim’ perante a urgência, mais imperiosa do que nunca, de fazer ressoar a boa-nova de Jesus. Estrela da

nova evangelização, ajudai-nos a refulgir com o testemunho da comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa, da justiça e do amor

aos pobres, para que a alegria do evangelho chegue até os confins da terra e nenhuma periferia fique privada da sua luz. Mãe do

evangelho vivente, manancial de alegria para os pequeninos, rogai por nós” (EG 288).    Pe. Darci Luiz Marin - Coord. dos periódicos da Paulus.
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Missa / Novena das Almas - MATRIZ.

Missa - Santa Edwiges

Terço dos Homens.

Reunião: Pastoral da Saúde.

Não haverá expediente.

Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges (Até 17h).

Pastoral da Saúde: Visita aos enfermos.

Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges.

Missa - Coordenadores, Catequistas, Ministros

e Membros das Pastorais - Matriz.

› ›     AAAAApós a Missa,pós a Missa,pós a Missa,pós a Missa,pós a Missa, R R R R Reunião do Ceunião do Ceunião do Ceunião do Ceunião do C.C.C.C.C.C.P.P.P.P.P..........

Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges (Até 17h).

Missa - Comunidade Santa Edwiges.

3º Doming3º Doming3º Doming3º Doming3º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum

Missa - Matriz.

Missa - Santa Edwiges.

Catequese de Primeira Eucaristia.

Missa - Matriz.

Reunião: Pastoral da Liturgia.

Hora Santa (T (T (T (T (Todas as Podas as Podas as Podas as Podas as Pastorastorastorastorastorais).ais).ais).ais).ais).

Missa - Matriz.

HO JEHO JEHO JEHO JEHO JE

16 Seg

17 Ter

18 Qua

19 Qui

20 Sex

21 Sab

22 Dom

AGENDA  -  Janeiro/2017AGENDA  -  Janeiro/2017AGENDA  -  Janeiro/2017AGENDA  -  Janeiro/2017AGENDA  -  Janeiro/2017
30/01 - 20h: Missa de Abertura do Tríduo de preparação

  para a Festa da Padroeira.
30/01 - 20h45: Reunião do Cenáculo.
31/01 - 20h: Missa - Segundo dia do Tríduo.

L ITURGIA DIÁRIA (16 A 22/01)LITURGIA DIÁRIA (16 A 22/01)LITURGIA DIÁRIA (16 A 22/01)LITURGIA DIÁRIA (16 A 22/01)LITURGIA DIÁRIA (16 A 22/01)
16/01 – S. Berardo e seus Companheiros (Mártires)

Hb 5,1-10; Sl 109(110); Mc 2,18-22.

17/01 – Sto. Antão (Abade)

Hb 6,10-20; Sl 110(111); Mc 2,23-28.

18/01 – Sta. Margarida da Hungria (Religiosa)

Hb 7,1-3.15-17; Sl 109(110); Mc 3,1-6.

19/01 – Sto. Odilo (Abade)

Hb 7,25-8,6; Sl 39(40); Mc 3,7-12.

20/01 – S. Sebastião (Mt); S. Fabiano (Papa Mt)

Hb 8,6-13; Sl 84(85); Mc 3,13-19.

21/01 – Sta. Inês (Virgem mártir)

Hb 9,2-3.11-14; Sl 46(47); Mc 3,20-21.

22/01 – S. Vicente (Diácono mártir)

Is 8,23b-9,3; Sl 26(27); 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23.

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
16 – Abigail de Jesus da Silva( * )

16 – Antônio Valmito Vaz

16 – Edwiga Dulinskas( * )

16 – Leonardo Batista

17  - Sidnei Augusto  (*)

17 – Thereza Borrego

18 – João Vaz de Souza

18 – Kaue Monteiro Santos

19 – Vinícius Silva Kuroda

20 – Gabriel Snige Britto

20 – Umberto Mantovani Júnior

21 – Laura Paschoal Martins Lopes

21 – Nicole Barra Bloise

21 – Sérgio Belcorso

22 – José Renilso Dantas

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

Eis o Cordeiro de Deus

que tira o pecado do mundo.
O texto do Evangelho de hoje nos faz pensar:

Como estamos vendo Jesus? João Batista viu
Jesus como “o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo”.

É uma imagem muito rica para a tradição
bíblica: como “cordeiro”, Jesus resgata o ser
humano que crê na sua situação de sofrimento e
o liberta do mal e do pecado. Além disso, João viu
em Jesus uma proximidade insuperável de Deus
junto do ser humano.

Isto é descrito na expressão: “o Espírito desceu
do céu e permaneceu sobre Ele”. Isso significa
que pela fé também nós somos tocados e tocamos
o Filho de Deus: todo o que nele crê também será
“batizado no Espírito Santo”.

Abramos a nossa vida ao Cordeiro de Deus e
deixemos seu Espírito nos conduzir.

(Frei Jorge Paulo Schiavini.)

Há gente que gostaria de ser

dizimista, mas infelizmente nada

tem. E há gente que tem tudo

para ser, e por egoísmo não quer.

Festa da Padroeira
Tríduo de preparação

Bênção das rosas

30/01, segunda-feira, às 20h:
Missa: 1º dia do Tríduo da Padroeira.

31/01, terça-feira, às 20h:
Missa: 2º dia do tríduo da Padroeira.

01/02, quarta-feira, às 20h:
Missa: Encerramento do tríduo.

02/02, quinta-feira, às 20h:
Missa Solene da Padroeira com

presença de D. Sérgio.

03/02, sexta feira, às 20h:
Missa São Brás

Bênção das gargantas.

04/02, sábado, às 18h:
Missa na Matriz.

19h30: Bingo Beneficente

05/02, domingo, às 19h:
Missa ação de graças pelas

intenções colocadas sob o altar
durante 2016. Especialmente para

quem teve a graça recebida.
Após, quermesse no Salão Paroquial


