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Oração em Família

“Eis o Cordeiro de Deus!” (Jo 1,35)

II Domingo do 
Tempo Comum
16 e 17 de janeiro de 2021

Leitor:  Estamos iniciando o Tempo Comum. 
Este tempo litúrgico é muito propício para 
acompanharmos Jesus em sua vida pública e, 
desta forma, aprofundarmos nossa fé.

Leitor: Iniciemos nossa oração + em nome do 
Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Ambiente: Prepare um lugar especial na sua casa para reunir 
seus familiares para realizar a oração. Tenha por perto bíblia, 

vela, crucifixo, imagem de Nossa Senhora e flores.

Leitura do Evangelho

Leitor: O evangelho de São João nos convida ao 
encontro com Cristo e seu consequente teste-
munho.
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+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo se-
gundo  João (Jo 1,35-42)

35João estava de novo com dois de seus discí-
pulos 36e, vendo Jesus passar, disse: “Eis o Cor-
deiro de Deus!” 

37Ouvindo essas palavras, os dois discípulos 
seguiram Jesus. 38Voltando-se para eles e ven-
do 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 segui-
ram Jesus. 41Ele foi encontrar primeiro seu ir-
mão 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 di-
zer: Pedra).

Palavra da Salvação!
Todos: Glória a vós, Senhor! 
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Meditação da Palavra

O Evangelho narra o testemunho de João Ba-
tista que, ao ver Jesus que passa, aponta para 
Ele como o Cordeiro de Deus: “Eis o Cordeiro de 
Deus”. Esta expressão Cordeiro de Deus pode 
referir-se tanto ao cordeiro pascal no livro do 
Êxodo que libertou os israelitas da morte (cf. 
Ex 12,13), ou ao “cordeiro conduzido ao matadou-
ro” (Is 53,7). Desta forma, o precursor identi-
fica que Jesus é o Salvador esperado. A partir 
deste testemunho de João, dois de seus discí-
pulos seguem Jesus.

Há um diálogo. Jesus pergunta: “O que vocês es-
tão procurando?” Os dois discípulos respondem 
com outra pergunta: “Mestre, onde moras?” E Jesus, 
por sua vez, convida: “Vinde e vede!”. Eles foram e 
permaneceram com Jesus. Este encontro com Je-
sus foi tão decisivo para as suas vidas que eles lem-
bravam até o horário exato: “Era por volta das qua-
tro da tarde”. Este encontro pessoal com Jesus Cris-
to, ir e ver, também é decisivo para todo discípulo.

André, um dos dois discípulos que havia estado 
com Jesus, não pôde ficar com essa alegria só para 
si, encontra-se com seu irmão Simão, testemunha 
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Preces

Leitor: Louvor e honra a Cristo que vive eterna-
mente para interceder por nós, e que dá a sal-
vação àqueles que, por seu intermédio, se apro-
ximam de Deus. Firmes nesta fé, imploremos:
R. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo!

1. Sol de justiça, ao cair desta tarde, nós vos pe-
dimos por todos os homens e mulheres, para 
que vivam as alegrias da vossa luz que não se 
apaga.   
R. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo!

para ele que encontrou o Messias e o conduz até 
ele. Jesus fixou o olhar em Simão e lhe dá até nome 
novo: “Cefas” (Pedra).

Este encontro com Jesus e consequente teste-
munho jamais parou. Começou com João Batista, 
depois seguiu com André, Pedro, e hoje todos nós 
somos convidados a testemunhar Jesus em pala-
vras e atitudes. Entretanto, para o discípulo dar tes-
temunho de Cristo é fundamental antes perma-
necer com Ele na Palavra e na Eucaristia para se-
gui-lo no caminho do amor. Este encontro pesso-
al com Cristo sempre nos conduzirá à missão.
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2. Conservai a aliança que selastes com o vos-
so sangue, e santificai a vossa Igreja, para que 
seja imaculada. 
R. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo!

3. Senhor, do lugar em que habitais, lembrai-
-vos desta vossa comunidade.
R. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo!

4. Dirigi no caminho da paz e do bom êxito os que 
se encontram em viagem, para que cheguem ao 
seu destino com saúde e alegria.
R. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo!

5. Recebei, Senhor, as almas dos nossos irmãos 
e irmãs que morreram, e concedei-lhes vosso 
perdão e a glória eterna.
R. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo!
(intenções livres)

Oração final
Todos: Pai nosso... Amém!
Leitor:  O Senhor nos abençoe, nos livre de todo 
o mal e nos conduza à vida eterna. 
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito San-
to. Amém!


