
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Irmãos e irmãs, bendito seja Deus, 
que nos reúne por amor!
Sejam todos muito bem-vindos!

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Iniciando o Tempo Comum, nós nos 
reunimos para celebrar nossa fé em Deus 
que nos ama e hoje manifesta Seu amor às 
famílias nas Bodas de Caná. No Evangelho 
de hoje, contemplamos o início do ministério 
e da vida pública de Jesus. A primeira coisa: 
Jesus inicia Sua vida e Seu ministério em meio 
a uma festa de casamento, uma celebração 
de bodas. A graça de Deus começa a agir na 
família e Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe 
age como intercessora da família e também 
nos indica o caminho que devemos seguir nos 
apontando para Seu filho Jesus. Cantemos:

3. CANTO DE ABERTURA 14, 23

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito 
Santo.

TODOS: Amém.

Dir.: O Deus da Esperança, que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé pela ação 
do Espírito Santo, esteja com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL -  163 (CD 3), 165 
(CD 23)

Dir.: O Senhor Jesus, que nos convida a 
testemunharmos que Ele é verdadeiramente o 
Filho de Deus, também nos chama à conver-
são. Reconheçamos que somos pecadores 
e invoquemos com confiança a misericórdia 
e o perdão do Pai. (Pausa).

Dir.: Senhor, que sois o caminho que leva ao 
Pai, tende piedade de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós.

Dir.: Cristo, que sois a verdade que ilumina 
os povos, tende piedade de nós.

TODOS: Cristo, tende piedade de nós.

Dir.: Senhor, que sois a vida que renova o 
mundo, tende piedade de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós.

Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.

TODOS: Amém.

6. GLÓRIA: 200 (CD 12), 203 (CD 3)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, na hora da Cruz, 
chamastes toda a humanidade para reunir-
se em Cristo, Senhor e Esposo da Igreja. 
Fazei que, participando desta celebração, 
experimentemos a força transformadora 
do vosso amor e gozemos a alegria das 
núpcias eternas. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

8. PRIMEIRA LEITURA: Is 62,1-5

9. SALMO RESPONSORIAL: Sl 95 
(96),1-2a.2b-3.7-8a.9-10a.c (R/. 1a.3b)

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!

Dia após dia anunciai sua salvação,
manifestai a sua glória entre as nações,
e entre os povos do universo seus prodígios!

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.

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.

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 12,4-11

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
O Senhor Deus nos chamou, por meio do 
Evangelho, 
a fim de alcançarmos a glória de Cristo.

12. EVANGELHO: Jo 2,1-11

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós!
Anúncio da Boa Notícia de Jesus Cristo se-
gundo João.
Glória a vós, Senhor!

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Irmãos e irmãs, confiantes em Jesus 
Cristo e no amor misericordioso, gratuito e in-
finito de Deus, elevemos ao Pai nossas preces:
 

Ouvi-nos, Senhor!

1 - Para que a ação evangelizadora de nossa 
Igreja e nosso Papa, Bispos, Padres e Diáco-
nos estejam sempre iluminados pelo Espírito 
Santo e atentos à coerência do Evangelho, 
rezemos.

2 - Para que nossos governantes e todas 
as lideranças sociais e políticas coloquem 
sempre o bem comum a serviço de todos e 
em especial atenção aos mais necessitados, 
rezemos.

3 - Para que cada um de nós ajude a transfor-
mar o “vinho ruim” da corrupção, da falsidade 
e da mentira, em “vinho novo e abundante” de 
justiça, esperança e solidariedade, rezemos.

4 - Para que as famílias, através da oração 
e do diálogo, tornem Jesus mais presente 
no lar, a fim de terem mais amor e respeito 
entre todos, rezemos.

Dir.: Ó Pai, que nos julgais com justiça e 
misericórdia e, em vosso Filho, selastes a 
nova e eterna Aliança conosco, ouvi nossa 
oração e ajudai-nos a viver de fato aquilo que 
aqui celebramos. Por Cristo, nosso Senhor.

16. PARTILHA DOS DONS – 394 (CD 20), 
395 (CD 5) 

Dir.: Partilhemos tudo que somos e temos 
apresentando ao Senhor nosso desejo de paz 
e o dom de sermos seus fiéis seguidores. 
Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Com alegria e confiança elevemos ao Pai 
a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. 
Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).

DEUS NOS FALA
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(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde 
a Reserva Eucarística está cuidadosamente 
depositada no sacrário. Abre a porta do 
sacrário, faz uma genuflexão como sinal de 
adoração. Com reverência pega a âmbula que 
contém a Sagrada Reserva Eucarística, leva-a 
até o altar, de onde parte para a distribuição 
da Sagrada Comunhão aos fiéis. Terminada 
a distribuição, leva a Sagrada Reserva até 
o sacrário.)

19. COMUNHÃO – 561, 617 

20. RITO DE LOUVOR – 815 (CD 18), 832 
(CD 18) 

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um 
salmo ou canto bíblico). 

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, que o Espírito 
Santo, fonte de união e de amor para ani-
mar nossa vida, fique bem dentro de nós. 
Assim, viverão unidos, no mesmo amor que 
quereis, aqueles que sempre se alimentam 
do pão da vossa Palavra. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor esteja convosco.

TODOS: Ele está no meio de nós.

Dir.: Concedei, ó Deus, ao povo cristão, 
conhecer a fé que professa e amar a liturgia 
que celebra. Por Cristo, nosso Senhor.

TODOS: Amém.

Dir.: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso: 
Pai, Filho e Espírito Santo.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Prepara bem o ambiente celebrativo.
w Pode-se colocar, em frente a mesa 

da Palavra, talhas, uma jarra com 
vinho, água, flores.

w Onde for possível, fazer um arranjo 
com duas alianças simbolizando o 
amor dos casais.

w Pode-se afixar um cartaz ou um 
quadro com nomes das equipes 
de serviço da comunidade. Por 
meio dos dons e carismas, nos 
colocamos a serviço.

TODOS: Amém.

Dir.: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus.

24. CANTO DE ENVIO – 641 (CD 4), 642 
(CD 5)

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: 1 Sm 15,16-23, Sl 
49(50),8-9.16abc (R/. 23), 
Mc 2,18-22

3.ª-feira: 1 Sm  16,1-13, Sl 
88(89),20.21-22.27-28 
(R/. 21a), Mc 2, 23-28

4.ª-feira: 1 Sm 17,32-33.37.40-51, 
Sl 88(89),20.21-22.27-28 
(R/. 21a), Mc 3,1-6

5.ª-feira: 1 Sm 18,6-9.19,1-7 Sl 
55(56), 2-3.9.19,1-7 (R/. 
5bc), Mc 3,7-12

6.ª-feira: 1 Sm 24,3-21, Sl 
56(7=57),2-3.9-10-13(R/. 
2a), Mc 3,13-19

Sábado: 1 Sm 1,1-4.11-12.19.23-
27, Sl 78(79),2-3.5-7 (R/. 
4b), Mc 3,20-21
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Na liturgia e nos ritmos do tempo 
temos o Ano Litúrgico que recorda não 
apenas as ações de Jesus Cristo, nem 
somente renova a lembrança de ações 
passadas, mas sua celebração tem força 
sacramental e especial eficácia para ali-
mentar a nossa vida cristã. Por isso, torna-
-se um caminho pedagógico-espiritual nos 
ritmos do tempo.

No ritmo anual encontramos o Ano 
Litúrgico que compreende dois tempos 
fortes: o Ciclo da Páscoa, tendo como 
centro o Tríduo Pascal, a Quaresma como 
preparação e o Tempo Pascal como pro-
longamento; o Ciclo do Natal, com sua 
preparação no Advento e o seu prolonga-
mento até a festa do Batismo do Senhor. 
Além destes dois, temos o Tempo Comum. 

O tempo que decorre da segunda-
-feira que segue a festa do Batismo do 
Senhor até a terça-feira antes da Qua-
resma, e o que decorre da segunda-feira 
depois de Pentecostes até a I Vésperas 
do I Domingo do Advento, toma o nome 
de Tempo Comum ou Tempo Ordinário ou 
ainda Tempo durante o ano. Este longo 
período compreende 33/34 semanas. A cor 
litúrgica é verde. Comecemos a meditar, 
neste início de um novo Tempo Litúrgico, 
sobre a chamada dos primeiros discípulos. 
Como eles nós também somos chamados 
no meio, no ambiente dos nossos afazeres. 
Deus chama pessoalmente, pelo nome, a 
cada um de nós.

A liturgia do Tempo Comum não nos 
deixa duvidar do amor que Deus tem por 
nós e de que Ele sempre caminhou e con-
tinua caminhando com seu povo. Assim 
como nas bodas de Caná, Jesus, com seu 

A Dimensão Litúrgica do
Tempo Comum

vinho novo, nos ensina a esquecer das es-
truturas antigas, bem como a esquecer da 
escravidão do pecado, e a aderir ao amor 
infinito de Deus por nós. É um tempo com 
extrema relevância para nossa caminhada 
cristã, com ele a celebração do mistério 
de Cristo e sua progressiva assimilação 
pelos cristãos são correlacionadas com 
a existência dos fiéis e das comunidades, 
fazendo com que a caminhada cristã não 
se reduza a episódios isolados, ou seja, no 
Tempo Comum se desenvolve o mistério 
pascal de modo progressivo e profundo 
completando todo ciclo do Ano Litúrgico.

É um tempo privilegiado, de espe-
rança, em que a comunidade aprofunda 
o mistério pascal, assimila e interioriza a 
Palavra de Deus no contexto da história e 
cultiva o compromisso batismal, lembrado 
e celebrado na vigília pascal. Cada texto 
do Evangelho proclamado nos coloca 
no seguimento de Jesus Cristo, desde o 
chamamento dos discípulos até os ensi-
namentos a respeito dos fins dos tempos. 
No decorrer de todo o Tempo Comum, há 
muitas festas e solenidades. Celebra-se, 
por exemplo, a Santíssima Trindade, logo 
depois do domingo de Pentecostes, tem 
também as festas do Senhor e a come-
moração das testemunhas do mistério 
pascal (Maria, Apóstolos e Evangelistas, 
demais Santos e Santas). (cf CNBB. Guia 
Litúrgico Pastoral. p. 12.) e tantos outros 
dias e celebrações, inclusive com cele-
brações dedicadas aos Arcanjos e aos 
anjos da guarda.

Amém!

MSc. Dc. Aldair Fortunato Rebuli
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