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SANTA MISSA NO 2º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

16 DE JANEIRO DE 2022 

 

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! 
 

RITOS INICIAIS 
 

SAUDAÇÃO 
 

Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e 

do Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: A graça de nosso Senhor Jesus 

Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 

Espírito estejam convosco. 

R/. Bendito seja Deus 

que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

ATO PENITENCIAL 
 

Celebrante: No dia em que celebramos a 

vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, 

também nós somos convidados a morrer 

para o pecado e ressurgir para uma vida 

nova. Reconheçamo-nos necessitados da 

misericórdia do Pai. 
 

Senhor, que viestes salvar os corações 

arrependidos, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Cristo, que viestes chamar os pecadores, 

tende piedade de nós. 

R/. Cristo, tente piedade nós. 
 

Senhor, que intercedeis por nós junto do 

Pai, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Celebrante: Deus todo-poderoso tenha 

compaixão de nós, perdoe os nossos 

pecados e nos conduza à vida eterna. 

 R/. Amém. 
 

HINO 
 

Glória a Deus nas alturas, 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 

glorificamos, 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 
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Pai, tende piedade 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. 
 

ORAÇÃO DO DIA 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Recolha as suas intenções para esta Santa Missa 

no silêncio do seu coração. 
 

Celebrante: Deus eterno e todo-poderoso, 

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. 

R/. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA  Is 62,1-5 

A noiva é a alegria do noivo. 
 

Leitura do Livro do Profeta Isaías – Por 

amor de Sião não me calarei, por amor de 

Jerusalém não descansarei, enquanto não 

surgir nela, como um luzeiro, a justiça e não 

se acender nela, como uma tocha, a 

salvação. As nações verão a tua justiça, 

todos os reis verão a tua glória; serás 

chamada com um nome novo, que a boca 

do Senhor há de designar. E serás uma 

coroa de glória na mão do Senhor, um 

diadema real nas mãos de teu Deus. Não 

mais te chamarão Abandonada, e tua terra 

não mais será chamada Deserta; teu nome 

será Minha Predileta e tua terra será a Bem-

Casada, pois o Senhor agradou-se de ti e tua 

terra será desposada. Assim como o jovem 

desposa a donzela, assim teus filhos te 

desposam; e como a noiva é a alegria do 

noivo, assim também tu és a alegria de teu 

Deus – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL  Sl 95(96) 
 

R/. Cantai ao Senhor Deus 

um canto novo, 

manifestai os seus prodígios 

entre os povos! 
 

Cantai ao Senhor Deus um canto novo, † 

cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! 

Cantai e bendizei seu santo nome! R/. 
 

Dia após dia anunciai sua salvação, † 

manifestai a sua glória entre as nações, 

e entre os povos do universo seus prodígios! 

R/. 
 

Ó família das nações, dai ao Senhor, * 

ó nações, dai ao Senhor poder e glória, 

dai-lhe a glória que é devida ao seu nome! * 

Oferecei um sacrifício nos seus átrios. R/. 
 

Adorai-o no esplendor da santidade, * 

terra inteira, estremecei diante dele! * 

Publicai entre as nações: “Reina o Senhor!” * 

pois os povos ele julga com justiça. R/. 
 

SEGUNDA LEITURA  1Cor 12,4-11 

Estas coisas as realiza um e o mesmo Espírito, 

que distribui a cada um conforme seu querer. 
 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos 

Coríntios – Irmãos: Há diversidade de 

dons, mas um mesmo é o Espírito. Há 

diversidade de ministérios, mas um mesmo 

é o Senhor. Há diferentes atividades, mas 

um mesmo Deus que realiza todas as coisas 

em todos. A cada um é dada a manifestação 

do Espírito em vista do bem comum. A um 

é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria. 

A outro, a palavra da ciência segundo o 

mesmo Espírito. A outro, a fé no mesmo 
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Espírito. A outro, o dom de curas no 

mesmo Espírito. A outro, o poder de fazer 

milagres. A outro, profecia. A outro, 

discernimento de espíritos. A outro, falar 

línguas estranhas. A outro, interpretação de 

línguas. Todas estas coisas as realiza um e o 

mesmo Espírito, que distribui a cada um 

conforme quer – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO  

cf. 2Ts 2,14 
 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

O Senhor Deus nos chamou, 

por meio do Evangelho, 

a fim de alcançarmos a glória de Cristo. R/. 
 

EVANGELHO  Mc 13,24-32 

Jesus realizou este início dos sinais 

em Caná da Galileia. 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: ✠ Proclamação do Evangelho 

de Jesus Cristo segundo João. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

aquele tempo, houve um 

casamento em Caná da Galileia. A 

mãe de Jesus estava presente. 

Também Jesus e seus discípulos tinham 

sido convidados para o casamento. Como o 

vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: 

“Eles não têm mais vinho”. Jesus 

respondeu-lhe: “Mulher, por que dizes isto 

a mim? Minha hora ainda não chegou”. Sua 

mãe disse aos que estavam servindo: “Fazei 

o que ele vos disser”. Estavam seis talhas de 

pedra colocadas aí para a purificação que os 

judeus costumam fazer. Em cada uma delas 

cabiam mais ou menos cem litros. Jesus 

disse aos que estavam servindo: “Enchei as 

talhas de água”. Encheram-nas até a boca. 

Jesus disse: “Agora tirai e levai ao mestre-

sala”. E eles levaram. O mestre-sala 

experimentou a água, que se tinha 

transformado em vinho. Ele não sabia de 

onde vinha, mas os que estavam servindo 

sabiam, pois eram eles que tinham tirado a 

água. O mestre-sala chamou então o noivo 

e lhe disse: “Todo mundo serve primeiro o 

vinho melhor e, quando os convidados já 

estão embriagados, serve o vinho menos 

bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até 

agora!” Este foi o início dos sinais de Jesus. 

Ele o realizou em Caná da Galileia e 

manifestou a sua glória, e seus discípulos 

creram nele – Palavra da Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

HOMILIA 
 

PROFISSÃO DE FÉ 
 

Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador 

do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu 

único Filho, nosso Senhor, que foi concebido 

pelo poder do Espírito Santo; nasceu da 

Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, 

foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à 

mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro 

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. 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS 
 

Celebrante: Irmãos e irmãs, elevemos as 

nossas preces a Deus Pai todo-poderoso, que 

N 
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deseja que todos os homens se salvem e 

cheguem ao conhecimento da verdade. 

R/. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. 
 

1. Para que os casais, presentes neste 

Santuário, sintam juntos a presença da Mãe 

de Jesus e descubram, em Deus, a fonte de 

toda a alegria, rezemos. R/. 
 

2. Para que os homens da ciência e da 

política, num esforço comum, sempre 

renovado, procurem dar-se as mãos e 

crescer juntos, rezemos. R/. 
 

3. Senhor, com o Papa Francisco, rezamos 

para que todas as pessoas que sofrem 

discriminação e perseguição religiosa 

encontrem, nas sociedades onde vivem, o 

reconhecimento dos próprios direitos e da 

dignidade que nasce de sermos irmãos, 

rezemos. R/. 

4. Senhor, com nossa Arquidiocese, 

rezamos para que todos sejamos 

instrumentos da paz, e seja ela o alicerce da 

construção do Reino nesse novo ano que se 

inicia, rezemos. R/. 
 

Celebrante: Deus, nosso refúgio e força, que 

sois a fonte da compaixão, atendei às súplicas 

de vossa Igreja para alcançarmos com 

segurança o que pedimos com fé. Por Cristo, 

nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
 

Na apresentação do pão e do vinho no altar, 

também podem os fiéis oferecer os donativos 

às obras de assistência social 

do Santuário Estadual. 
 

Celebrante: Orai, irmãos e irmãs, para que  

este sacrifício seja aceito por Deus Pai todo- 

poderoso. 

R/. Receba o Senhor por tuas mãos 

este sacrifício, para glória do seu nome, 

para nosso bem e de toda santa Igreja. 
 

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
 

Celebrante: Concedei-nos, ó Deus, a graça 

de participar constantemente da Eucaristia, 

pois todas as vezes que celebramos este 

sacrifício, torna-se presente a nossa 

redenção. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA V 

(do Congresso de Manaus) 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: Corações ao alto. 

R/. O nosso coração está em Deus. 

Celebrante: Demos graças ao Senhor, nosso 

Deus. 

R/. É nosso dever e nossa salvação. 
 

Celebrante: É justo e nos faz todos ser mais 

santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, 

de dia e de noite, agradecendo com Cristo, 

vosso Filho, nosso irmão. É ele o sacerdote 

verdadeiro que sempre se oferece por nós 

todos, mandando que se faça a mesma coisa 

que fez naquela ceia derradeira. Por isso, 

aqui estamos bem unidos, louvando e 

agradecendo com alegria, juntando nossa 

voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, 

para cantar (dizer): 
 

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do 

universo! O céu e a terra proclamam a vossa 

glória. Hosana nas alturas! Bendito o que 

vem em nome do Senhor! Hosana nas 

alturas! 
 

Celebrante: Senhor, vós que sempre  
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quisestes ficar muito perto de nós, vivendo 

conosco no Cristo, falando conosco por ele, 

mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as 

nossas ofertas se mudem no Corpo ✠ e no 

Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. 

R/. Mandai vosso Espírito Santo! 
 

Celebrante: Na noite em que ia ser entregue, 

ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o 

pão em suas mãos, olhou para o céu e deu 

graças, partiu o pão e o entregou a seus 

discípulos, dizendo: 
 

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 

MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 

POR VÓS. 
 

Adore o Santíssimo Corpo do Senhor. 
 

Celebrante: Do mesmo modo, no fim da 

ceia, tomou 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 

SANGUE DA NOVA E ETERNA 

ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 

POR VÓS E POR TODOS PARA 

REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 

ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
 

Adore o Preciosíssimo Sangue do Senhor. 
 

Celebrante: Tudo isto é mistério da fé! 

R/. Toda vez que se come deste Pão, 

toda vez que se bebe deste Vinho, 

se recorda a paixão de Jesus Cristo 

e se fica esperando sua volta. 
 

Celebrante: Recordamos, ó Pai, neste 

momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, 

sua ressurreição e ascensão; nós queremos a 

vós oferecer este Pão que alimenta e que dá 

vida, este Vinho que nos salva e dá coragem.  

R/. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
 

Celebrante: E quando recebermos Pão e 

Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o 

Espírito nos uma num só corpo, para sermos 

um só povo em seu amor. 

R/. O Espírito nos uma num só corpo! 
 

Celebrante: Protegei vossa Igreja que 

caminha nas estradas do mundo rumo ao 

céu, cada dia renovando a esperança de 

chegar junto a vós, na vossa paz. 

R/. Caminhamos na estrada de Jesus! 
 

Celebrante: Dai ao santo Padre, o Papa 

Francisco ser bem firme na Fé, na Caridade, 

e a Dimas, que é Bispo desta Igreja, muita 

luz para guiar o seu rebanho. 

R/. Caminhamos na estrada de Jesus! 
 

Celebrante: Esperamos entrar na vida eterna 

com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, com 

São José, seu esposo, os apóstolos e todos os 

santos, que na vida souberam amar Cristo e 

seus irmãos. 

R/. Esperamos entrar na vida eterna! 
 

Celebrante: A todos que chamastes para 

outra vida na vossa amizade, e aos marcados 

com o sinal da fé, abrindo vossos braços, 

acolhei-os. Que vivam para sempre bem 

felizes no reino que para todos preparastes. 

R/. A todos sai a luz que não se apaga! 
 

Celebrante: E a nós, que agora estamos 

reunidos e somos povo santo e pecador, dai 

força para construirmos juntos o vosso reino 

que também é nosso. 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. 

R/. Amém. 
 

RITO DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Obedientes à palavra do 

Salvador e formados por seu divino 

ensinamento, ousamos dizer: 
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Pai nosso que estais nos céus, santificado seja 

o vosso nome; venha a nós o vosso reino, 

seja feita a vossa vontade, assim na terra 

como no céu; o pão nosso de cada dia nos 

dai hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, 

assim como nós perdoamos a quem nos tem 

ofendido; e não nos deixeis cair em tentação, 

mas livrai-nos do mal. 
 

Celebrante: Livrai-nos de todos os males, ó 

Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados 

pela vossa misericórdia, sejamos sempre 

livres do pecado e protegidos de todos os 

perigos, enquanto, vivendo a esperança, 

aguardamos a vinda de Cristo Salvador. 

R/. Vosso é o Reino, 

o poder e a glória para sempre! 
 

Celebrante: Senhor Jesus Cristo, dissestes 

aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu 

vos dou a minha paz. Não olheis os nossos 

pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; 

dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 

unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o 

Espírito Santo. 

R/.  Amém. 
 

Celebrante: A paz do Senhor esteja sempre 

convosco. 

R/. O amor de Cristo nos uniu. 
 

CORDEIRO DE DEUS 
 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 

mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de 

Deus, que tirais o pecado do mundo, tende 

piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais 

o pecado do mundo, dai-nos a paz. 
 

Reconheça nosso Senhor Jesus Cristo 
no partir do pão consagrado. 

 

Celebrante: Felizes os convidados para a 

Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, 

que tira o pecado do mundo. 

R/. Senhor, eu não sou digno(a) 

de que entreis em minha morada, 

mas dizei uma palavra e serei salvo(a). 
 

Antífona da comunhão • Sl 22,5 

Preparais à minha frente uma mesa, 

o meu cálice transborda. 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 
após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 

 

Celebrante: Penetrai-nos, ó Deus, com o 

vosso Espírito de caridade, para que vivam 

unidos no vosso amor os que alimentais com 

o mesmo pão. Por Cristo, nosso Senhor.  

R/. Amém. 
 

RITOS FINAIS 
 

BÊNÇÃO SOLENE 

DO TEMPO COMUM, I 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 
 

Celebrante: Deus vos abençoe e vos guarde. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: Ele vos mostre a sua face e se 

compadeça de vós. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: Volva para nós o seu olhar e vos 

dê a sua paz. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: Abençoe-vos Deus todo-

poderoso, Pai e Filho ✠ e Espírito Santo. 

R/. Amém. 

R/. Amém. 
 

DESPEDIDA 
 

Celebrante: Ide em paz, e o Senhor vos 

acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 


