Português
II Domingo do tempo comum A
Eu venho, Senhor,
para fazer a vossa vontade. (Sal 39)

Leitura I

Isaías 49,3.5-6

Disse-me o Senhor: "Tu és o meu servo, Israel, por quem manifestarei a minha glória".
E agora o Senhor falou-me, Ele que me formou desde o seio materno, para fazer de
mim o seu servo, a fim de Lhe reconduzir Jacob e reunir Israel junto d'Ele. Eu tenho
merecimento aos olhos do Senhor, e Deus é a minha força. Ele disse-me então: "Não
basta que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacob e reconduzires os
sobreviventes de Israel. Vou fazer de ti a luz das nações, para que a minha salvação
chegue até aos confins da terra".

Leitura II

1 Coríntios 1,1-3

Irmãos e irmãs: Paulo, por vontade de Deus escolhido para Apóstolo de Cristo Jesus,
e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram
santificados em Cristo Jesus, chamados à santidade, com todos os que invocam, em
qualquer lugar, o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso: A graça
e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco.

Evangelho

João 1,29-34

Naquele tempo, João Baptista viu Jesus, que vinha ao seu encontro, e exclamou: "Eis
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É d'Ele que eu dizia: 'Depois de
mim vem um homem, que passou à minha frente, porque era antes de mim'. Eu não
O conhecia, mas foi para Ele Se manifestar a Israel que eu vim baptizar na água".
João deu mais este testemunho: "Eu vi o Espírito Santo descer do Céu como uma
pomba e permanecer sobre Ele. Eu não O conhecia, mas quem me enviou a baptizar
na água é que me disse: 'Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e
permanecer é que baptiza no Espírito Santo'. Ora, eu vi e dou testemunho de que Ele
é o Filho de Deus".
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