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Na continuação da revista LITURGIA DIÁRIA
JÚNIOR, a PAULUS Editora traz até ti um novo
livro, o Domingo Júnior. Novo nome e formato,
novas ilustrações, uma nova apresentação, mas
sempre com a mesma vontade: levar até ti a
Palavra de Jesus! Este novo livro está organizado
por tempos litúrgicos e ao longo do ano serão 6
os volumes que teremos para ti: Tempo Comum I,
Quaresma, Páscoa, Tempo Comum II, Tempo Comum
III e Advento e Natal. Para além do ordinário da
missa, encontrarás também nestes livros curiosidades litúrgicas, jogos e atividades.

ORGANIZAÇÃO DAS PÁGINAS DO DOMINGO JÚNIOR
Referência aos Domingos
do Tempo Comum
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Leituras da missa

Ilustrações temáticas

I LEITURA (IS 8,23b–9,3 [9,1-4])
Leitura do Livro de Isaías

do Te
mpo Comum

Assim como no tempo passado foi humilhada a ter-

22 de janeiro
de 2017

coberto de glória o caminho do mar, o Além do Jordão,
sombras da morte uma luz se levantou. Multiplicastes a sua alegria, aumentastes o seu contentamento.
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Que nomes estranhos: «terra
de Zabulão e de Neftali»!
Eram terras, do tempo de
Jesus, que não conheciam
a paz. Aqueles povos viviam
quase sempre em guerra.
Quando falamos de lugares
em guerra podemos dizer
que vivem nas “trevas”,
é um sinónimo. As trevas são
lugares onde não há luz!
Jesus é a “Luz do mundo”.
Ele afasta as trevas do mundo,
porque é capaz de iluminar
os corações dos Homens.
Jesus iluminou os caminhos
da Humanidade de
antigamente e só Ele
é capaz de iluminar os
nossos caminhos hoje.
Quando te sentires muito
triste ou a viver uma situação
muito complicada, aproxima-te sempre de Jesus!

os ombros e o bastão do opressor.
Palavra do Senhor. "GRAÇAS A DEUS.

SALMO RESPONSORIAL (SL 26[27],1.4.13-14)
Refrão: O Senhor é minha luz e salvação. Repete-se
O Senhor é minha luz e salvação:
O Senhor é protetor da minha vida:
R
Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio:
habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para gozar da suavidade do Senhor
e visitar o seu santuário. R
Espero vir a contemplar a bondade do Senhor
na terra dos vivos.
R

II LEITURA (1COR 1,10-13.17)
Leitura da Primeira Epístola
do Apóstolo São Paulo aos Coríntios
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Irmãos: Rogo-vos, pelo nome de Nosso Senhor Jesus
haja divisões entre vós, permanecendo bem unidos, no
mesmo pensar e no mesmo agir. Eu soube, meus irmãos,
«eu de Pedro», «eu de Cristo.» Estará Cristo dividido?
to não me enviou para batizar, mas para anunciar o
Evangelho; não, porém, com sabedoria de palavras, a
Palavra do Senhor. "GRAÇAS A DEUS.

Textos para seguir na missa

Apolo foi um cristão muito
importante do século
I . Era um
homem muito inteligente,
e os cristãos gostavam muito
de o ouvir falar de Jesus.
Mas mais importante do que
o mensageiro é a mensagem!
Mais importante do que
aqueles que nos falam do
Evangelho é Jesus.

Explicações

Como responder

Temas variados

Números a publicar em 2017:
Domingo Júnior - Tempo Comum I 4,00 € Domingo Júnior - Quaresma 4,00 €
Domingo Júnior - Páscoa 4,00 € Domingo Júnior - Tempo Comum II 5,90 € Domingo Júnior - Tempo Comum III 5,90 €
Domingo Júnior - Advento e Natal 4,00 €
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