
2 DOMINGO DO TEMPO COMUM 
– DOMINGO, DIA 17 DE JANEIRO 

 
Oração Antes da Missa 
Deus eterno e todo-poderoso, eis que me aproximo do         
sacramento do vosso Filho único, Nosso Senhor Jesus Cristo.         
Impuro, venho à fonte da misericórdia; cego, à luz da eterna           
claridade; pobre e indigente, ao Senhor do céu e da terra.           
Imploro, pois, a abundância da vossa liberalidade, para que         
Vos digneis curar a minha fraqueza, lavar as minhas         
manchas, iluminar a minha cegueira, enriquecer a minha        
pobreza, vestir a minha nudez. Que eu receba o Pão dos           
Anjos, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, com o respeito             
e a humildade, a contrição e a devoção, a pureza e a fé, o              
propósito e a intenção que convêm à salvação da minha alma.           
Dai-me que receba não só o sacramento do Corpo e do           
Sangue do Senhor, mas também o seu efeito e a sua força. Ó             
Deus de mansidão, fazei-me acolher com tais disposições o         
Corpo que o vosso Filho único, Nosso Senhor Jesus Cristo,          
recebeu da Virgem Maria, que seja incorporado ao seu Corpo          
Místico e contado entre os seus membros. Ó Pai cheio de           
amor, fazei que, recebendo agora o vosso Filho sob o véu do            
sacramento, possa na eternidade contemplá-la face a face.        
Vós, que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo, por           
todos os séculos dos séculos. Amém.  
  
 
Glória 
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 adoramos,  
nós Vos glorificamos, nós Vos damos graças,  
por vossa imensa glória.  
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito,  
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 Pai, tende piedade de 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.           
Amen. 
 
 
Primeira Leitura | 1 SAM 3:3b-10, 19 
Naqueles dias, Samuel dormia no templo do Senhor, onde se          
encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele           
respondeu: «Aqui estou». E, correndo para junto de Heli,         
disse: «Aqui estou, porque me chamaste». Mas Heli        
respondeu: «Eu não te chamei; torna a deitar-te». E ele foi           
deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel        
levantou-se, foi ter com Heli e disse: «Aqui estou, porque me           
chamaste». Heli respondeu: «Não te chamei, meu filho; torna         
a deitar-te». Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque, até          
então, nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O           
Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi         
ter com Heli e disse: «Aqui estou, porque me chamaste».          
Então Heli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo          
jovem. Disse Heli a Samuel: «Vai deitar-te; e se te chamarem           
outra vez, responde: ‘Falai, Senhor, que o vosso servo         
escuta’». Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O          



Senhor veio, aproximou-Se e chamou como das outras vezes:         
«Samuel! Samuel!» E Samuel respondeu: «Falai, Senhor, que        
o vosso servo escuta». Samuel foi crescendo; o Senhor estava          
com ele e nenhuma das suas palavras deixou de cumprir-se. 

 
Salmo | 39 
Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade.  
 
Esperei no Senhor com toda a confiança e Ele atendeu-me.          
Pôs em meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao            
nosso Deus. 
 
Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações, mas       
abristes-me os ouvidos; não pedistes holocaustos nem       
expiações, então clamei: «Aqui estou». 
 
«De mim está escrito no livro da Lei que faça a vossa            
vontade. Assim o quero, ó meu Deus, a vossa lei está no meu             
coração». 
 
«Proclamei a justiça na grande assembleia, não fechei os         
meus lábios, Senhor, bem o sabeis. Não escondi a justiça no           
fundo do coração, proclamei a vossa bondade e fidelidade». 
 
 

Segunda Leitura | 1 COR 6:13-15, 17-20 
Irmãos: O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor,            
e o Senhor é para o corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor,            
também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que           
os vossos corpos são membros de Cristo? Aquele que se une           



ao Senhor constitui com Ele um só Espírito. Fugi da          
imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem cometa é         
exterior ao seu corpo; mas o que pratica a imoralidade peca           
contra o próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é           
templo do Espírito Santo, que habita em vós e vos foi dado            
por Deus? Não pertenceis a vós mesmos, porque fostes         
resgatados por grande preço: glorificai a Deus no vosso         
corpo. 
 
 
Evangelho | JO 1:35-42 
Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus         
discípulos e, vendo Jesus que passava, disse: «Eis o Cordeiro          
de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas        
palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao         
ver que O seguiam, disse-lhes: «Que procurais?» Eles        
responderam: «Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde         
moras?» Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». Eles foram ver onde         
morava e ficaram com Ele nesse dia. Era por volta das quatro            
horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que            
ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro seu         
irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos o Messias» – que         
quer dizer ‘Cristo’ –; e levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele,            
Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ás         
Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’. 
 

 
Credo 
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, Criador do céu e da            
terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só            
Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus, nascido do Pai          



antes de todos os séculos: Deus de Deus, Luz da Luz, Deus            
verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não criado,       
consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E           
por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos Céus.          
Todos se inclinam às palavras: E encarnou. . . e Se fez            
homem. E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem          
Maria, e Se fez homem. Também por nós foi crucificado sob           
Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao        
terceiro dia, conforme as Escrituras; e subiu aos Céus, onde          
está sentado à direita do Pai. De novo há-de vir em sua glória,             
para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim.              
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do            
Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado:               
Ele que falou pelos Profetas. Creio na Igreja una, santa,          
católica e apostólica. Professo um só baptismo para remissão         
dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do            
mundo que há-de vir. Amen. 
  
 
Ato de Comunhão Espiritual 
O meu Jesus, creio que estais presente no Santíssimo         
Sacramento, te amo sobre todas as coisas e desejo receber-Te          
em minha alma. Já que agora não posso fazê-lo         
sacramentalmente, venha ao menos espiritualmente a meu       
coração. Como se já tivesse recebido, te abraço e me uno           
todo a Ti, não permitais, Senhor, que volte jamais a          
abandonar-Te. Amém. 
 
 
Oração após da Comunhão 



Eu vos dou graças, ó Senhor, Pai santo, Deus eterno e           
todo-poderoso, porque, sem mérito algum de minha parte,        
mas somente pela condescendência de vossa misericórdia,       
vos dignastes saciar-me, a mim pecador, vosso indigno servo,         
com o sagrado Corpo e o precioso Sangue do vosso Filho,           
nosso Senhor Jesus Cristo. E peço que esta santa comunhão          
não me seja motivo de castigo, mas salutar garantia de          
perdão. Seja para mim armadura da fé, escudo de boa vontade           
e libertação dos meus vícios. Extinga em mim a         
concupiscência e os maus desejos, aumente a caridade e a          
paciência, a humildade e a obediência, e todas as virtudes.          
Defenda-me eficazmente contra as ciladas dos inimigos, tanto        
visíveis como invisíveis. Pacifique inteiramente todas as       
minhas paixões, unindo-me firmemente a vós, Deus uno e         
verdadeiro, feliz consumação de meu destino. E peço que vos          
digneis conduzir-me a mim pecador àquele inefável convívio        
em que vós com vosso Filho e o Espírito Santo sois para os             
vossos Santos a luz verdadeira, a plena saciedade e a eterna           
alegria, a ventura completa e a felicidade perfeita. Por Cristo,          
nosso Senhor. Amém. 
  
Oração ao São Miguel  
São Miguel Arcanjo,  
defendei-nos neste combate. 
Sede nossa guarda contra a 
maldade e ciladas do demonio. 
Humildemente pedimos que 
Deus sobe ele impere, 
e vós, príncipe da milícia 
celeste, com o poder divino, 
precipitai no inferno a  



Satanás e aos outros espíritos  
malignos, que vagueiam pelo 
mundo para perdição das almas. Amen. 
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