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“Eis o Cordeiro de Deus!”
2º Domingo do Tempo Comum - Ano B
Após o tempo do Natal, iniciamos a primeira etapa do tempo comum.
Iluminados pelas palavras de João Batista, reconhecemos em Jesus o Cordeiro de Deus. Dispostos a
atender ao chamado do Senhor para conviver com ele e cumprir sua vontade, renovemos nosso
compromisso de segui-lo e nos fazermos morada de seu Espírito.
Primeira Leitura: 1Sm 3,3b-10.19
Leitura do primeiro livro de Samuel.
Naqueles dias, 3Samuel estava dormindo
no templo do Senhor, onde se encontrava
a arca de Deus. 4Então o Senhor chamou:
“Samuel, Samuel!” Ele respondeu: “Estou
aqui”. 5E 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. 6O 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!” 7Samuel ainda não conhecia o Senhor,
pois, até então, a palavra do Senhor não se lhe tinha
manifestado. 8O 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. 9Então 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. 10O Senhor veio, pôs-se junto dele e
chamou-o como das outras vezes: “Samuel! Samuel!”
E ele respondeu: “Fala, que teu servo
escuta”. 19Samuel crescia, e o Senhor estava com ele.
E não deixava cair por terra nenhuma de suas
palavras. – 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!
Segunda Leitura: 1Cor 6,13c-15a.17-20
Leitura da primeira carta de são Paulo aos Coríntios.
Irmãos, 13o corpo não é para a imoralidade, mas
para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. 14e Deus,
que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também

a nós, pelo seu poder. 15 Porventura
ignorais que vossos corpos são
membros de Cristo? 17Quem adere ao
Senhor torna-se com ele um só
espírito. 18Fugi da imoralidade. Em geral,
qualquer pecado que uma pessoa venha
a cometer fica fora do seu corpo. Mas o
fornicador peca contra o seu próprio
corpo. 19Ou 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? 20 De fato,
fostes comprados, e por preço muito
alto. Então, glorificai a Deus com o
vosso corpo. – Palavra do Senhor.
T. Glória a Vós, Senhor.
Evangelho: João 1, 35-42
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.
Naquele tempo, 35João estava de novo com dois de
seus discípulos 36e, vendo Jesus passar, disse: “Eis o
Cordeiro de Deus!” 37Ouvindo essas palavras, os dois
discípulos seguiram Jesus. 38Voltando-se para eles e
vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou:
“O que estais procurando?” Eles disseram: “Rabi (que
quer dizer: Mestre), onde moras?” 39Jesus respondeu:
“Vinde ver”. Foram pois ver onde ele morava e, nesse
dia, permaneceram com ele. Era por volta das quatro
da tarde. 40André, irmão de Simão Pedro, era um dos
dois que ouviram as palavras de João e seguiram
Jesus. 41Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e
lhe disse: “Encontramos o Messias” (que quer dizer:
Cristo). 42Então 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.
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Pr
Proo g r amação da Semana
Dia

Horário

HOJE
14 Dom 09h

Atividade
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.

15 Seg 20h30 Terço dos homens.
16 Ter

20h

Missa: Comunidade Santa Edwiges.

17 Qua

Não há expediente.

18 Qui 14h
15h

Pastoral da Saúde: Reunião.
Encontro de Oração - Comunidade Sta. Edwiges.

19 Sex 15h
20h

Encontro de Oração - Apostolado - Capela.
Missa - Coordenadores, Catequistas, Ministros
e Membros das Pastorais - Matriz.

20 Sab 09h
18h

Catequese de Primeira Eucaristia
Missa: Igreja Nossa Senhora da Defesa.

21 Dom

3º Doming
um.
Domingoo do Tempo Com
Comum.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
09h
16h30 Reunião: Conselho Geral

“Encontramos o Messias”
A partir do testemunho de João Batista, alguns de seus
discípulos acabam seguindo Jesus, o Cordeiro de Deus,
apontado pelo próprio João. Do testemunho de João nasce
a vocação dos dois primeiros seguidores de Jesus. Este
os interpela e os convida a ficarem com ele. A convivência
com o Mestre lhes muda a vida e os leva a dar testemunho
dele, para outros mais serem atraídos.
Assim, de testemunho em testemunho, vai aumentando
o número dos discípulos de Jesus. Aqui cabe uma
pergunta: Com nosso testemunho, conseguimos atrair
pessoas para o seguimento de Jesus? O testemunho da
comunidade é sempre mais importante do que muitas
palavras. A vivência fraterna pode provocar outros a
buscarem, não tanto coisas, mas alguém.
Mais do que buscar informações a respeito de Jesus,
importa entrar em sintonia com ele, fazer experiência de
vida com ele. Isso pode levar as pessoas a viverem como
ele vivia, a crerem no que ele ensinava, a assumirem sua
prática. Como é importante sentir a presença viva de Cristo
em nossa vida e na vida da comunidade.
(Dia a dia com o Evangelho 2018 – Pe. Luiz Miguel Duarte, ssp)

LITURGIA DIÁRIA (15 A 21/01/18)
AGENDA - Janeiro/18
25/01 - 10h: Missa
25/01 - 14h: Chá Bingo

FESTA DA PADROEIRA - 2018
Programação Religiosa:
Tríduo da Padroeira:
30/01: 20h: Missa: Bênção das Rosas e
Membros das Pastorais.
31/01: 20h: Missa: Rosas,Bênção Amigos e
Equipe de Trabalho.
01/02: 20h: Missa: Rosas, Bênção Família e
Enfermos.
02/02: Missa Solene da Padroeira às 20h.
03/02: São Brás - Missa às 19h.
Bênção das Gargantas.
04/02: Missas às 08h, 10h30 e 19h.
A Missa das 10h30, será celebrada com
batizado de adultos, pelo Bispo Auxiliar da
Região Santana, D. Sérgio de Deus Borges.

Programação Festiva:
03/02: Bingo às 20h.
04/02: Almoço às 12h.
04/02: Lanchonete às 20h.

15/01: Sto. Arnaldo Janssen (Sacerdote)
1Sm 15,16-23; Sl 49; Mc 2,18-22.
16/01: S. Marcelo I (Papa, Mártir)
1Sm 16,1-13; Sl 88; Mc 2,23-28.
17/01: Sto. Antão (Eremita)
1Sm 17,32-33.37.40-51; Sl 143; Mc 3,1-6.
18/01: Sta. Margarida da Hungria (Religiosa)
1Sm 18,6-9.19,1-7; Sl 55; Mc 3,7-12.
19/01: Sto. Odilo (Abade)
1Sm 24,3-21; Sl 56; Mc 3,13-19.
20/01: S. Sebastião (Martir)
2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Sl 79; Mc 3,20-21.
21/01: Sta. Inês (Virgem, Mártir)
Jn 3,1-5.10; Sl 24(25); 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20.

Dizimistas Aniversariantes da semana
16
16
16
16
17
17
18
18
19
20
21
21

– Abigail de Jesusda Silva ( * )
– Antônio Valmito Vaz
– Edwiga Dulinskas ( * )
– Leonardo Batista
- Sidnei Augusto ( * )
– Thereza Borrego
– João Vaz de Souza
– Kaue Monteiro Santos
– Vinicius Silva Kuroda
– Umberto Mantovani Júnior
– Nicole Barra Bloise
– Sérgio Belcorso

( * )

=

Comunidade Santa Edwiges

A ORAÇÃO PRODUZ PODER
O homem que descobre a oração torna-se
possuidor de um meio eficaz para obter poder
para realizar qualquer obra a que Deus o
chamar, seja na empresa, no lar, sabedoria para
criar os filhos, autoridade moral, poder pessoal.

Se não somos capazes
em contribuir com o
dízimo, como temos
coragem de comungar?
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