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APRESENTAÇÃO
Queridas irmãs e queridos irmãos, membros das equipes de liturgia das 

Comunidades Eclesiais de Base de nossa Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, 
com imensa satisfação que apresentamos a Ed. do CELEBRANDO Nº. 137 (Segunda 
parte) – Ano A . XXI – 2ª. Parte Tempo Comum – Junho e Julho de 2020.

Terminado o Ciclo Pascal, iniciamos a 2ª Parte do Tempo Comum com o 
convite a aprofundarmos a experiência do discipulado de Jesus. Neste tempo 
durante o mês de junho teremos a Festa da Santíssima Trindade, a Solenidade 
de Corpus Christi e a Solenidade de São Pedro e São Paulo. O Tempo Comum 
pode nos levar a refletir sobre a espiritualidade desse tempo do ano e sobre o 
sentido do tempo como dom de Deus. Chama-se “tempo comum” para distinguir 
dos demais momentos. No Ano Litúrgico, como em nossa vida, existem tempos 
fortes de festa e tempos ordinários, comuns.

O Papa Francisco disse que a Igreja deveria ser um “hospital de campanha”: 
uma metáfora a indicar que ela não deve ficar num seu esplêndido isolamento do 
mundo, mas derrubar as suas próprias fronteiras e ir, levar ajuda a todos os lugares 
onde existam pessoas, física, mental, social e espiritualmente, necessitadas. 

Se a Igreja deve ser um “hospital”, neste tempo de enfrentamento da 
covid-19, obviamente deve continuar a oferecer a mesma assistência sanitária, 
social e filantrópica que oferece, desde os inícios da sua história. Mas, como 
qualquer bom hospital, também deve realizar outras tarefas. Deve fazer 
diagnósticos (identificando os “sinais dos tempos”), fazer prevenção (criando um 
“sistema imunológico”, numa sociedade em que alastram os vírus malignos do 
medo, do ódio, do populismo. 

No mês de julho, nossa Diocese vive o mês de conscientização do DÍZIMO 
com o tema: Dízimo: contribuição para uma Igreja em Missão. Lema: “ Ele 
nos amou primeiro” (1 João 4, 19). Em cada celebração dominical, poderemos 
aprofundar os aspectos espirituais e pastorais da experiência da partilha. O Senhor 
nos oferece a oportunidade de dar uma resposta concreta ao convite pelo Senhor 
através da Igreja para nos colocar mundo em estado permanente de missão. 

 A todos e a todas desejamos sobe o olhar e a intercessão da Mãe Aparecida, 
rainha e padroeira do Brasil, frutuosas celebrações do Mistério Pascal de Cristo!

Pe. Thiago da Silva Vargas
Coordenador da Equipe Diocesana para Liturgia
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INTRODUÇÃO
Paz e bem irmãos e irmãs, chegamos na 2ª parte do Tempo Comum.Somos 

chamados a alimentar nossa fé celebrando o dia a dia da vida de Jesus. É momento 
de entrar em contato com o mistério, aprofundar o conhecimento e celebrá-lo 
na sagrada liturgia. A edição 137 traz as celebrações do mês de junho e julho, 
tempo em que temos a alegria de celebrar o padroeiro da nossa diocese São 
Pedro e, também, de refletir sobre a importância do Dízimo para a nossa Igreja. 
Infelizmente, ainda estamos privados de celebrar em nossas comunidades por 
conta da pandemia do covid-19, mas estejamos em oração e confiantes que tudo 
irá passar em breve com a graça de Deus. Busquemos, na medida do possível, estar 
em sintonia com os irmãos de nossas comunidades, seja através de uma ligação, 
de uma mensagem pelas redes sociais. Temos, também, um compromisso com a 
devolução do nosso dízimo, que sustenta a nossa comunidade e a evangelização.

“Maria, tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e 
esperança. Nós nos entregamos a Ti, Saúde dos Enfermos...” (Papa Francisco)

Maria Mãe da Igreja, rogai por nós.

Sueli Coelho Moreira Volpini 
Coordenadora 

 kabiel@hotmail.com

e-mail: ocelebrando@gmail.com
Blog: http://ocelebrando.blogspot.com.br/

Facebook: Celebrando Diocese de Cachoeiro

Pela equipe do celebrando:
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 CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA
AS EQUIPES DE LITURGIA

Liturgia celebrada na igreja doméstica
A liturgia não esgota toda a ação da Igreja (SC 9)

Estamos vivendo um tempo diferente na nossa Igreja, devido a pandemia do 
Covid-19, fomos impedidos de nos reunir para celebrar em nossas comunidades. 
O isolamento é necessário para conter o vírus e ter o cuidado com a vida, por isso 
somos chamados a rezar em família, a criar espaços em nossa rotina para refletir 
sobre tudo que está acontecendo e aprender a viver a partir dessa nova vida que 
já está disponível para nós agora. Exige de nós disciplina, para a vivência familiar 
e, também, a vivência espiritual. Sabemos que não é tão simples ficar juntos por 
um longo tempo em casas que logo se tornam pequenas, mas, ao mesmo tempo, 
temos uma oportunidade para redescobrir os nossos relacionamentos humanos 
e reconhecer o papel essencial da família na sociedade. 

Em casa, precisamos de disciplina para rezar, criar espaços, que nos 
remeta à oração. Infelizmente, não temos nesse momento as celebrações com 
a participação do povo de Deus, mas temos uma ação concreta pela vida que 
é dom e compromisso e que deve ser cuidada com carinho. Através dos meios 
de comunicação, temos a oportunidade de poder acompanhar a celebração 
da eucaristia, desfrutar da escuta da Palavra de Deus, meditá-la e encontrar 
nela ânimo e coragem para superarmos o momento pelo qual estamos passando. 
Temos também a oportunidade de fazer a comunhão espiritual, com a permissão 
do Papa Francisco nesse tempo de pandemia, estando distantes da comunhão 
sacramental, mas expressar o desejo de estar diante de Jesus Eucarístico  e pedir 
que em sua grande misericórdia nos alcance em nossas limitações. 

“Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, Eu estou no meio 
deles” (Mt 18,20)” (SC 7). As primeiras comunidades cristãs começaram a se reunir 
e alimentar a fé no Ressuscitado ao redor da Palavra, em suas casas, e é na vida 
de oração que somos fortalecidos para a missão da qual somos chamados como 
discípulos e missionários. Pela oração cotidiana, os membros da comunidade se 
sentem consolados, redescobrem sua dignidade de filhos e filhas de Deus, tomam 
consciência de que são colaboradores de Deus na missão e são impelidos a saírem 
ao encontro das pessoas e à prática da misericórdia (DGAE 95).

Para rezar em casa no dia do Senhor já temos algumas opções sendo 
produzidas por liturgistas. De fácil acesso através das redes sociais: A Comissão 
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Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB está produzindo semanalmente um 
subsídio da celebração da Palavra; a Congregação das Pias discípulas do Divino 
Mestre está disponibilizando também outro subsídio; a Diocese de Cachoeiro 
também está disponibilizando as Cartilhas do Refletindo (Círculos Bíblicos), o 
Celebrando Dia a Dia, o Celebrando Música Litúrgica e, também, as edições do 
Celebrando próprio para a celebração da Palavra. Podemos também fazer a 
leitura orante da Palavra de Deus a partir dos textos propostos pela Liturgia da 
Igreja; temos o ofício divino das comunidades e a liturgia das horas que inserem 
nas horas do dia (manhã e tarde) o ritmo orante; podemos preparar os momentos 
de oração e de piedade popular em família, como as ladainhas, o terço… Enfim, 
já temos várias opções que podem nos ajudar a celebrar a Liturgia em casa, 
alimentar a fé e a espiritualidade com a família ao redor da Palavra de Deus. 

O tempo da pandemia vai passar e, em breve, com a autorização das 
autoridades sanitárias, estaremos novamente reunidos pelo próprio Senhor na 
assembleia litúrgica ao redor das mesas da Palavra e da Eucaristia para celebrar 
o mistério pascal de Jesus.   Como disse o Papa Francisco naquele dia solitário em 
que ele e todos os católicos se reuniram em oração para rezar pela Humanidade 
“Estamos todos neste barco” ... “ Ninguém se salva sozinho”, portanto, irmãos e 
irmãs, sejamos confiantes, Jesus está neste barco conosco.

Prece para este tempo de pandemia:
Senhor Jesus, Salvador do mundo,

Esperança que não conhece desilusão,

Tem piedade de nós e livra-nos do mal!

A Ti imploramos a vitória sobre o flagelo deste vírus,

Que se difunde rapidamente,

A cura dos doentes, a proteção dos que têm saúde

O auxílio para quem cuida da saúde dos outros.

Mostra-nos o teu rosto misericordioso

E salva-nos com teu grande amor.

Tudo isso Te pedimos pela intercessão de Maria,

Tua e nossa mãe, que fielmente nos acompanha.

Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos.

Amém!

(Dom Bruno Forte, Bispo de Chieti-Vasto, Itália)
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Sugestão para rezar em casa

Rezando em Família
(Para melhor favorecer este momento de oração, prepare um altar em sua 
casa com aquilo que você tem. Seja um ícone, uma vela, a Palavra de Deus 
ao centro, onde a família possa se reunir e conecte o seu coração com Deus.)

Em Nome do Pai...

Motivação: Senhor, ensina-nos a te escutar. Acalma o nosso coração agitado. 
Mostra-nos o essencial. Dá-nos o discernimento para que saibamos te 
encontrar no cotidiano de nossas vidas, principalmente no amor às crianças e 
aos jovens que nos são confiados. Amém!

Leitura do evangelho

Rezemos: Senhor abençoai a nossa Igreja, consolai os doentes. Protegei as 
nossas famílias. Ajude-nos a descobrir novos modos, novas expressões de 
amor, de convivência nesta situação que estamos passando e nos livre de 
todo o mal. Nos vos pedimos. 

Oração Pai Nosso

O senhor nos abençoe e nos guarde. Amém!
Em nome do Pai...

Sueli Coelho Moreira Volpini
Pela Equipe do Celebrando
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Orientações para dinamizar o mês de julho:

Campanha de Conscientização do Dízimo de 2020
Tema: Dízimo: contribuição para uma Igreja em Missão. 

Lema: “ Ele nos amou primeiro”. 1 João 4, 19.

O objetivo da Campanha é despertar em cada batizado, a compreensão de que ao 
fazer a sua contribuição mensal, em forma de dízimo, está assumindo o seu lugar 
na igreja e possibilitando que as comunidades cumpram a sua missão de anunciar 
Jesus Cristo e também a sua proposta.

• O dízimo é um valor que dedicamos em auxílio dos mais necessitados. 
Uma doação baseada na solidariedade e no amor ao próximo. 

• Preparar local visível para o Cartaz do Dízimo e fazer a entrada no primeiro 
domingo do mês de julho.

• Confecção de uma faixa a ser colocada na rua, próxima à comunidade.

• Em cada celebração, sugerimos o canto de duas músicas relacionadas ao 
dízimo e também uma prece direcionada aos dizimistas.

• Que a comunidade use de criatividade e seriedade para esse tempo de 
conscientização do dízimo, dando a devida importância ao tema e ao 
compromisso de todos. 

• Infelizmente, estamos vivendo um tempo inesperado, onde estamos 
confinados devido a pandemia do Covid-19. Se até julho, assim 
permanecermos, que sejamos cautelosos, seguindo as orientações 
municipais da vigilância sanitária, mas também sejamos conscientes das 
necessidades da nossa Igreja e, assim, na medida do possível, façamos a 
devolução do nosso dízimo.

Equipe Diocesana da Pastoral do Dízimo
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10 de Junho de 2020  
Cor Litúrgica: Branco – Nº 1401

“Santíssima Trindade - A melhor comunidade”

10º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
SANTÍSSIMA TRINDADE

04. Glória (rezado ou cantado)
Ass.: 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 unigênito, 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. Amém!

05. Oração Inicial
Breve momento de silêncio: Cada um coloque a 
intenção de seu coração, para este dia.

Min. da Palavra: Deus Pai, que 
revelastes aos homens o vosso 
admirável mistério, enviando ao 
mundo a Palavra da verdade e o 
Espírito da santidade, concedei-nos 
que, na profissão da verdadeira fé, 
reconheçamos a glória da eterna 
Trindade e adoremos a Unidade na 
sua onipotência. Por Nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

01. Motivação 
Animador: Neste domingo, celebramos 
a Festa da Santíssima Trindade. Somos 
convidados a contemplar o Deus que é 
amor, que é família, que é comunidade. 
Rejubilemos no Senhor!
Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida
Min. da Palavra: Saudemos a 
Santíssima Trindade que já está entre 
nós: Em nome do Pai ...
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Irmãos e irmãs, 
alegremo-nos todos, celebrando a 
solenidade da Santíssima Trindade. Que 
a graça e a paz de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 
Espírito Santo estejam convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!
  
03. Ato Penitencial
Min. da Palavra: Diante do mistério de 
Deus, Trindade Santa, reconheçamos 
nossos pecados.
Breve momento de silêncio
Canto penitencial

Min. da Palavra: O Deus todo-
poderoso, tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.
Ass.: Amém!
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01. Primeira Leitura
Êxodo 34, 4b-6.8-9

02. Salmo Responsorial: Dn 3, 
52. 53. 54. 55. 56 (R/. 52b)
Resp.: “A vós louvor, honra e glória 
eternamente”

03. Segunda Leitura
2 Coríntios 13, 11-13

04. Aclamação ao Evangelho
Aleluia, aleluia, aleluia!
Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito 
Divino. 
Ao Deus que é, que era e que vem, 
pelos séculos, Amém!

05. Evangelho
João 3, 16-18

O ministro pode orar em voz baixa: “Senhor 
purifica meus lábios e o meu coração para 
proclamar dignamente o Santo Evangelho. ”

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Proclamação do 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, segundo João.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

06. Homilia
O Ministro não se deve estender por mais de 
10 minutos.

07. Profissão de Fé
Min. da Palavra: Professemos nossa fé 
no Deus Trino: Creio em Deus Pai...

08. Preces da Comunidade
Min. da Palavra: Apresentemos nossas 
preces.
Seguem as preces preparadas pela 
comunidade, de acordo com sua realidade.

Min. da Palavra: Atendei, ó Deus, às 
súplicas de vosso povo. Por Cristo, 
nosso Senhor.
Ass.: Amém!

01. Partilha
Canto / procissão

Min. da Palavra: Acolhei, ó Deus, os 
dons da vossa igreja, que a fraternidade 
seja o caminho que nos leva a vivenciar 
a partilha e assim possamos oferecer-
vos um coração que vos agrade. Por 
Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Momento em que o Ministro da Eucaristia busca 
as reservas eucarísticas enquanto todos cantam 
um refrão próprio, para acompanhar a entrada 
solene do Santíssimo.

02. Louvação
Min. da Palavra: A nossa proteção está 
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha 
oração.
Ass.: E chegue até vós o meu clamor!

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Cheios de alegria 
santa, bendigamos ao nosso Deus.
Canto de louvação ou oração
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A Vós, Pai santo, ao Verbo em vós 
gerado, 
ao Santo Espírito, chama, fogo amor, 
os habitantes dos jardins celestes 
numa só voz proclamam Deus, Senhor. 
 
Trindade Santa, de que sábios modos 
viveis, ninguém o saberá jamais, 
mas para sempre saciais os santos, 
pois vossa face a contemplar lhes dais. 
 
Eles vos cantam pelas vossas obras, 
porque criais e conduzis o mundo, 
e aqueceis o coração dos filhos 
com labaredas de um amor fecundo. 
 
De coração, vossos fiéis da terra 
aos santos unem sua voz, também. 
Eles desejam ser felizes sempre 
pela visão de vossa face. Amém!

Min. da Palavra: Irmãos, saudai-vos 
com um gesto de unidade.

(Seguir orientações da Diocese).

03. Comunhão
Min. da Eucaristia: Provai e vede 
como o Senhor é bom; feliz de quem 
nele encontra seu refúgio. Felizes os 
convidados para a ceia do Senhor! Eis 
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 
do mundo!
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma só palavra e eu serei salvo!
Canto / procissão

04. Oração Final
Min. da Palavra: Ao professarmos a 
nossa fé na Trindade Santíssima e na 
sua indivisível Unidade, concedei-nos, 
Senhor nosso Deus, que a participação 
neste divino sacramento nos alcance a 
saúde do corpo e da alma.  Por Cristo, 
Nosso Senhor.
Ass.: Amém!

01. Pai Nosso
Min. da Palavra: Façamos juntos 
a oração que o próprio Jesus nos 
ensinou: Pai nosso...

02. Oração da Paz
Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo, 
dissestes aos vossos apóstolos: “eu 
vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz.” Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo. 
Ass.: Amém! 

Min. da Palavra: A paz do Senhor 
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

1. Avisos / compromissos da 
comunidade
2. Homenagens

3. Bênção Final
Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: O Senhor todo-
poderoso e cheio de misericórdia, Pai 
e Filho e Espírito Santo vos abençoe e 
vos guarde.
Ass.: Amém!
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Primeira Leitura: Deus é sempre, para 
o homem, o mistério que a “nuvem” 
esconde e revela: detectamos a sua 
presença, mas sem O ver; percebemos 
a sua proximidade, sem conseguirmos 
definir os contornos do seu rosto. 
Queremos nos encontrar com Deus, 
mesmo que para isso tenhamos que 
subir as montanhas do nosso egoísmo 
e das nossas dificuldades. Encontramo-
nos com Ele e pedimos sua clemência.

Segunda Leitura: Paulo começa por 
deixar algumas recomendações aos 
membros da comunidade. Pede-lhes 
que sejam alegres; que procurem, 
sem desistir, chegar à perfeição; e 
que, nas relações fraternas, se animem 
mutuamente, tenham os mesmos 
sentimentos e vivam em paz. São 
conselhos que devem ser entendidos 
no contexto das dificuldades e 
tensões vividas recentemente pela 
comunidade.

Evangelho: João é o evangelista 
abismado na contemplação do amor 
de um Deus que não hesitou em enviar 
ao mundo o seu Filho, o seu único 
Filho, para apresentar aos homens uma 
proposta de felicidade plena, de vida 
definitiva; e Jesus, o Filho, cumprindo 
o mandato do Pai, fez da sua vida 
um dom, até à morte na cruz, para 
mostrar aos homens o “caminho” da 
vida eterna. No dia em que celebramos 
a Solenidade da Santíssima Trindade, 
somos convidados a contemplar, com 
João, esta incrível história de amor. 
Acreditar no que não podemos ver 
nos faz encontrar a salvação em Cristo 
Jesus, que é Pai, Filho Espírito Santo 
numa só pessoa, mistério que deve ser 
contemplado.

Equipe responsável por esta celebração: 
Equipe do Celebrando

Min. Palavra: Ide em Paz. Que o Senhor 
vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!
Canto opcional

Ritos Iniciais
• O local da celebração deve 

manifestar a alegria da festa, com 
flores, velas, cartazes etc. 

• Acolhida fraterna: receber com 
carinho os irmãos e irmãs que 
chegam para tomar parte na 
celebração. (cf.  2ª leitura).

• Ambientação: evocando e 
adorando o Mistério da Santíssima 
Trindade, ajudar os fiéis a uma 
plena participação na presente 
celebração, com um refrão 
meditativo.

Rito da Palavra
• Três jovens poderão segurar 

velas durante a proclamação das 
leituras.

Ritos Finais
• Antes da bênção final, desejar 

um bom domingo e uma semana 
cheia da paz do Senhor.

Introdução: A solenidade da Santíssima 
Trindade nos ajuda a acreditar no Deus 
único e verdadeiro, acreditar num Deus 
em 3 pessoas e colocar a nossa fé acima 
da razão e confiar no Deus que tudo pode.
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nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna.
Ass.: Amém!

05. Glória (rezado ou cantado)

06. Oração Inicial
Breve momento de silêncio: Cada um coloque a 
intenção de seu coração, para este dia.

Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo, 
que neste admirável sacramento nos 
deixastes o memorial da vossa paixão, 
concedei-nos a graça de venerar de tal 
modo os mistérios do vosso Corpo e 
Sangue, que sintamos continuamente 
os frutos da vossa redenção. Vós que 
sois Deus com o Pai na unidade do 
Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.:  Amém!

SOLENIDADE: SANTÍSSIMO CORPO
E SANGUE DE CRISTO

11 de Junho de 2020  
Cor Litúrgica: Branco – Nº 1402

“Eis o Mistério da fé”

Refrão meditativo, para interiorização: 
 “Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais 
que tudo que há aqui,
amar-te mais que aos mais queridos. Amar-te e 
dar a vida só por ti.”

01. Motivação
Animador: A Eucaristia é uma das 
maneiras pelas quais Jesus cumpre 
aquela promessa de estar conosco todos 
os dias. Fazendo memória, celebremos 
com alegria a solenidade do Corpo e 
Sangue do Senhor.
Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida
Min. da Palavra: Em nome do Pai ...
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Que o amor do Pai, a 
graça do Filho e a presença do Espírito 
Santo iluminador, estejam sempre 
convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!
  
04. Ato Penitencial
Min. da Palavra: Senhor reconhecendo 
nossas limitações, faltas e pecados, 
vimos ao vosso encontro para vos 
pedir perdão. 
Breve momento de silêncio
Canto penitencial

Min. da Palavra: O Deus todo-
poderoso, em sua imensa misericórdia, 
tenha compaixão de nós, perdoe os 

01. Primeira Leitura
Deuteronômio 8, 2-3.14b-16a

02. Salmo Responsorial: Sl 147 
(147B), 12-13. 14-15. 19-20 (R/. 12a)
Resp.: “Glorifica o Senhor, Jerusalém, 
celebra teu Deus, ó Sião”

03. Segunda Leitura
1Coríntios 10, 16-17
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Cristo, segundo João.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

06. Homilia
O Ministro não se deve estender por mais de 
10 minutos.

07. Profissão de Fé
Min. da Palavra: Creio em Deus Pai...

08. Preces da Comunidade
Min. da Palavra: Rezemos para que 
o Senhor nos dê sempre o pão vivo 
descido do céu, o Cristo Salvador.
Seguem as preces preparadas pela 
comunidade, de acordo com sua realidade.
Sugestão de resposta: Vem Senhor saciar nossa 
fome de amor!

Min. da Palavra: Deus, nosso Pai, 
que dais o alimento a todo ser vivo e 
nutristes com o maná vosso povo no 
deserto, jamais deixeis faltar à vossa 
Igreja o pão eucarístico que a torna um 
só corpo em Cristo nosso Senhor. 
Ass.: Amém!

Sequência [Hinário ABC Litúrgico 
2007/2008, p. 78] - facultativa

-Terra, exulta de alegria, louva teu 
pastor e guia: Com teus hinos, tua voz. 
(Bis).
-Tanto possas, tanto ouses, em louvá-
lo não repouses. Sempre, excede o teu 
louvor. (Bis).
-Hoje a Igreja te convida: Ao pão vivo 
que dá vida; vem com ela celebrar! 
(Bis).
-Este pão, que o mundo creia, por 
Jesus, na santa ceia, foi entregue aos 
que escolheu. (Bis).
-Nosso júbilo cantemos, nosso amor 
manifestemos. Pois transborda o 
coração. (Bis).
-Quão solene a festa, o dia; que da santa 
eucaristia / nos recorda a instituição. 
(Bis).
-Novo Rei e nova mesa, nova Páscoa 
e realeza, Foi-se a páscoa dos judeus. 
(Bis).
-Era sombra o antigo povo, o que é 
velho cede ao novo, foge a noite, chega 
a luz. (Bis).
-O que o Cristo fez na ceia, manda à 
Igreja que o rodeia repeti-lo até voltar. 
(Bis).
-Seu preceito conhecemos pão e vinho 
consagremos para a nossa salvação. 
(Bis)

04. Aclamação ao Evangelho
Aleluia, aleluia, aleluia!
Eu sou o pão vivo descido do céu;
Quem deste pão come, sempre há de 
viver!

05. Evangelho
João 6, 51-58

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Proclamação do 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

01. Partilha
Canto / procissão

Min. da Palavra: Concedei, Senhor, 
à vossa Igreja o dom da unidade e da 
paz, que estas oferendas misticamente 
simbolizam. Por Cristo nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Momento em que o Ministro da Eucaristia 
busca as reservas eucarísticas enquanto todos 
cantam um refrão próprio, para acompanhar 
a entrada solene do Santíssimo.

02. Louvação
Min. da Palavra: A nossa proteção está 
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!
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vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz.” Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A paz do Senhor 
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Min. Palavra: Irmãos, saudai-vos com 
um gesto de comunhão fraterna.

(Seguir orientações da diocese)

03. Comunhão
Min. da Eucaristia: Felizes os 
convidados para a ceia do Senhor! Eis 
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 
do mundo!
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que 
entreis em minha casa, mas dizei uma 
só palavra e eu serei salvo!
Canto / procissão

04. Oração Final
Min. da Palavra: Concedei-nos, Senhor 
Jesus Cristo, a participação eterna da 
vossa divindade, que é prefigurada 
nesta comunhão do vosso precioso 
Corpo e Sangue. Vós que sois Deus 
com o Pai na unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha 
oração.
Ass.: E chegue até vós o meu clamor!

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Em agradecimento, 
louvemos aquele que está presente 
entre nós e nos dá forças em nosso agir, 
a cada dia de nossa vida.
Canto
Deus é pai, Deus é amor, 
Deus é esperança para quem nele crê. 
Confiou a construção do Reino de paz 
ao homem que ama.

Eu creio em Deus, que o meu 
caminho iluminou, 
que a minha vida transformou, feliz 
eu sou.
Eu creio em Deus, se posso crer, se 
posso amar, 
a minha vida tem valor, feliz eu sou.

Jesus Cristo caminha conosco, 
amigo irmão que nos leva ao pai.  
Jesus Cristo, nasceu e viveu 
a vida dos homens e ressurgiu.

Deus é amor, é consolador, 
conforta e ampara o pecador.  
Deus é amor, Espírito Santo, 
destrói o mal, dá vida ao que é bom.

1. Avisos / compromissos da 
comunidade
2. Homenagens

3. Bênção Final
Min. Palavra: O Senhor esteja 
convosco!
Ass.: Ele está no meio de nós!

01. Pai Nosso
Min. da Palavra: Façamos juntos 
a oração que o próprio Jesus nos 
ensinou: Pai nosso...

02. Oração da Paz
Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo, 
dissestes aos vossos apóstolos: “eu 
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Min. Palavra: Abençoe-vos o Deus 
todo poderoso: Pai, Filho e Espírito 
Santo!
Ass.: Amém!

Min. Palavra: Ide em Paz! Que o Senhor 
vos acompanhe!
Ass.: Graças a Deus!
Canto opcional

Ritos Iniciais

• Acolhida afetuosa de todos que 
chegam para celebrar.

Rito da Palavra

• A homilia deve ajudar a assembleia 
a assumir gestos concretos de 
partilha, além de ligar bem o 
Evangelho e toda a liturgia da 
Palavra ao que celebramos na 
liturgia eucarística.

Rito de Agradecimento

• Pode-se fazer hoje uma coleta 
de alimentos não perecíveis 
para serem encaminhados aos 
mais necessitados. Belo gesto 
eucarístico!

• Valorizar, nos vários serviços 
ou momentos da celebração, a 
participação das crianças, jovens 
e adultos que receberam sua 
primeira comunhão neste ano ou 
que vão recebê-la proximamente.

Ritos Finais

• Convidar as pessoas para momento 
de adoração após a bênção final 
da celebração. 

Introdução: Cantamos com o salmista: 
Jerusalém, louva o teu Senhor! 
Louvamos a Deus, nesta Eucaristia, 
pela sua bondade, pelo seu carinho 
em favor de todos nós, os seus filhos. 
Ele nos sacia com o melhor trigo! Ele 
nos alimenta com o Pão vivo descido 
do Céu, verdadeiro maná, na travessia 
da vida terrena. O pão que Jesus nos 
dá é o seu Corpo! Acreditamos na sua 
Palavra! Continua a dizer-nos como 
outrora aos judeus: a minha carne é 
verdadeira comida! O meu sangue é 
verdadeira bebida! Acreditamos que 
este alimento permanece para a vida 
eterna!

Primeira Leitura: Na passagem que 
recorda como Deus forjou a alma 
do povo com as provações sofridas 
no deserto, acompanhadas de uma 
amorosa providência, para o socorrer 
na fome e na sede. O maná é figura 
e símbolo da Eucaristia, figura 
muitíssimo expressiva, pois é chamado 
«pão do céu», «pão dos Anjos», «pão 
dos fortes»,«um pão já pronto, sem 
trabalho, dado do céu, capaz de 
produzir todas as delícias e bom para 
todos os gostos. 

Com o maná, Deus não só alimentava o 
seu povo, como o educava, fazendo-o 
compreender a especial providência 
e amor que lhe mostrava; o êxito da 
nossa vida não depende apenas dos 
recursos naturais – «nem só de pão vive 
o homem» (v. 3).. 

Segunda Leitura: Comunhão com 
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sacrifício da Cruz. Não é mais um nem 
o multiplica. O que se torna presente é 
a celebração memorial, de modo que 
o único e definitivo sacrifício redentor 
de Cristo se atualiza incessantemente 
no tempo. (João Paulo II, A Igreja vive 
da Eucaristia. Todos os dias celebramos 
este mistério. Todos os anos, na Quinta 
feira Santa, recordamos este mistério. 
Mas, hoje a Igreja, inundada de alegria, 
dá largas ao seu entusiasmo, para 
manifestar visivelmente a sua gratidão, 
o seu louvor, a sua adoração, o seu amor 
a Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. 
Jesus está vivo no meio de nós! A 
Adoração, as Procissões, os tapetes de 
flores, as colchas à janela, os cânticos de 
louvor... tudo isso é a expressão visível 
da nossa fé, do nosso júbilo: Jesus faz 
as suas delícias em viver no meio do 
seu povo, nós queremos testemunhar-
lhe a nossa gratidão, a nossa fidelidade!
A festa do Corpo de Deus dá-nos 
a oportunidade para refletirmos 
sobre as inesgotáveis riquezas da 
Eucaristia! Dá-nos a oportunidade 
para agradecermos a dádiva do Corpo 
e Sangue de Jesus como verdadeira 
comida e verdadeira bebida. Dá-nos a 
oportunidade para testemunharmos 
aos homens a esperança cristã que nos 
vem da presença de Jesus que caminha 
conosco e nos acompanha nos 
caminhos da vida. A sua presença real 
é força que nos transforma, é vínculo 
que nos une, é sinal de unidade, é fonte 
de amor fraterno.

Equipe responsável por esta celebração: 
Equipe do Celebrando

o Sangue de Cristo…com o Corpo de 
Cristo». S. Paulo não diz simplesmente 
«comunhão com Cristo», o que bastava 
para a condenação da participação 
nos banquetes idolátricos, mas, ao 
fazer menção explícita do Corpo e do 
Sangue de Cristo, deixa ver que a união 
que se dá com Jesus na Santíssima 
Eucaristia não é apenas uma união de 
tipo moral, espiritual ou mística com o 
Cristo celeste, mas uma união imediata 
com Jesus ressuscitado realmente 
presente entre nós com o seu Corpo e 
o seu Sangue (de modo sacramental).

«O cálice de bênção que nós 
abençoamos»: a expressão é uma forma 
de se referir às palavras da consagração, 
inseridas já nalgum formulário 
litúrgico primitivo, em relação com 
Ceia do Senhor, onde Jesus concluiu a 
instituição da Eucaristia precisamente 
com a consagração da terceira taça, 
assim denominada no hagadá da 
Páscoa: o cálice da bênção.

«O pão que partimos». Referência à 
celebração eucarística, pois nela se 
partia o pão imitando o gesto de Jesus 
na Última Ceia, gesto que ainda hoje se 
mantém na fração da Hóstia, antes da 
Comunhão.

«Formamos um só corpo, porque 
participamos...» A Sagrada Eucaristia 
não é mero sinal de unidade, mas 
é um sinal que produz a unidade; 
precisamente porque contém Jesus 
Cristo, cimenta a unidade inaugurada 
no Batismo.

Evangelho: A missa torna presente o 
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04. Glória
Canto

05. Oração Inicial
Min. da Palavra: Ó Pai, pelo batismo 
nos chamastes a ser vosso povo para 
celebrar vosso nome e anunciar o 
Reino dos Céus. Concedei-nos ser um 
sinal visível daquilo que anunciamos. 
Dai-nos viver em comunhão 
convosco, servindo os nossos irmãos 
e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

11º DOMINGO DO TEMPO COMUM

14 de Junho de 2020 
Cor Litúrgica: Verde nº 1403

“Querer e agir conforme 
a vontade de Deus”.

01. Motivação
Animador: Graça e paz, irmãos e 
irmãs! A Palavra de Deus de hoje vem 
nos recordar a presença constante de 
Deus no mundo e a vontade que Ele tem 
de oferecer aos homens, a cada passo, 
a sua vida e a sua salvação. Celebremos 
com alegria.
Canto / procissão

02. Acolhida
Min. da Palavra: Em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. 
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A graça e a paz de 
Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, 
nosso Senhor, estejam convosco. 
Ass.: Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo!

03. Ato Penitencial
Min. da Palavra: Reconheçamos 
o amor de Deus e reconheçamos 
também nosso lugar de criaturas que 
busca a conversão. 
Breve momento de silêncio
Canto Penitencial

Min. da Palavra: Deus todo-
poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 
Ass.: Amém! 

01. Primeira Leitura
Êxodo 19, 2-6a

02. Salmo Responsorial: 99(100)
Resp.: Nós somos o seu povo e o 
rebanho do Senhor.

03. Segunda Leitura
Romanos 5, 6-11

04. Canto de Aclamação
Aleluia, aleluia, aleluia. 
O Reino do céu está perto! Convertei-
vos irmãos, é preciso! Crede todos no 
Evangelho!

05. Evangelho
Mateus 9,36 _ 10,8
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certeza de sermos amados por vós. 
O que trazemos aqui seja como 
resposta ao vosso chamado. Nossos 
irmãos e irmãs o recebem em vosso 
nome. Por Cristo, nosso Senhor. 
Ass.: Amém!

Momento em que o Ministro da Eucaristia 
busca as reservas eucarísticas enquanto todos 
cantam um refrão próprio, para acompanhar 
a entrada solene do Santíssimo.

2. Louvação
Min. da Palavra: A nossa proteção 
está no nome do Senhor.     
Ass.: Que fez o céu e a terra! 

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a 
minha oração. 
Ass.: Que chegue até vós o meu 
clamor!

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Bendigamos ao Pai 
por tantos sinais do Reino presentes 
entre nós. 

Min. da Palavra: Nós vos damos 
graças, ó Deus da vida, porque neste 
domingo festivo nos acolhes em 
vossa casa. 
Ass.: Glória a vós, Senhor, toda 
graça e louvor. 

Min. da Palavra: Hoje, vossa 
família, para escutar vossa Palavra e 
repartir o pão consagrado, recorda a 
ressurreição do Senhor na esperança 
da vinda do vosso Reino.
Ass.: Glória a vós, Senhor, toda 
graça e louvor. 

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Proclamação do 
Evangelho de Jesus Cristo, segundo 
Marcos. 
Ass.: Glória a vós, Senhor! 

06. Homilia
O ministro não se deve estender por mais de 
dez minutos. 

07. Profissão de Fé 
Min. da Palavra: Renovemos a nossa 
fé, rezando: Creio em Deus Pai...

08. Preces da Comunidade
Min. da Palavra: Ao Pai de bondade, 
elevemos os nossos pedidos, tendo em 
vista a construção de um reino de paz. 
Resp.: Venha a nós o vosso Reino. 

Min. da Palavra: Deus eterno e todo 
poderoso, depomos no vosso altar 
as nossas intenções e necessidades, 
para que nos ajudeis sempre nesta 
caminhada terrena em comunhão com 
Jesus Cristo vosso Filho e na unidade 
do Espírito Santo.
Ass.: Amém!  

01. Partilha
Canto / procissão

Min. da Palavra: Senhor, nosso Deus, 
sabemos que ninguém é justo diante 
de vós. Sem a vossa graça, de nada 
valem nossas obras. Apresentamos 
nossas ofertas não para merecer 
o vosso amor, mas porque temos 
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(Seguir orientações da Diocese)

03. Comunhão
Min. da Eucaristia: Uma só coisa 
peço ao Senhor e só isto procuro: 
habitar na casa do Senhor por toda 
a minha vida. Felizes os convidados 
para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que 
entreis em minha casa, mas dizei uma 
só palavra e eu serei salvo!
Canto / procissão

04. Oração Final
Min. da Palavra: Ó Deus, este 
encontro de comunhão simboliza a 
unidade entre nós e com o Senhor da 
vida. Fazei existir de fato, a comunhão 
entre todos os membros da vossa 
Igreja, corpo santo do Senhor. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
Ass.: Amém! 

Min. da Palavra: Nele, reunistes 
homens e mulheres de todas as raças, 
povos e línguas, e fizestes de nós um 
reino de sacerdotes, para proclamar 
por todo o mundo as maravilhas do 
vosso amor. 
Ass.: Glória a vós, Senhor, toda 
graça e louvor. 
Min. da Palavra: Por isso, junto 
com todos os santos e santas, com 
todas as Igrejas cristãs, com todas as 
pessoas que buscam o vosso rosto 
e realizam em toda a terra o vosso 
Reino, cantamos com alegria o vosso 
louvor. 
Ass.: Glória a vós, Senhor, toda 
graça e louvor. 

01. Pai Nosso
Min. da Palavra: Venha a nós o vosso 
Reino de verdade, justiça e amor. 
Inspirados na oração que Jesus nos 
ensinou, rezemos: Pai nosso...

02. Oração da Paz
Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo, 
dissestes aos vossos apóstolos: “eu 
vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz.” Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A paz do Senhor 
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Min. da Palavra: Saudai-vos na paz 
de Cristo. 

01. Avisos / compromissos da 
comunidade.
02. Homenagens: aniversariantes / 
visitantes. 

03. Bênção Final 
Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco. 
Ass.: Ele está no meio de nós! 

Min. da Palavra: A paz de Deus, que 
supera todo entendimento, guarde os 
vossos corações e vossas mentes no 
conhecimento e no amor de Deus, e 
de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. 
Ass.: Amém! 
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pessoas batizadas e fazei que sejam 
missionárias testemunhas da vossa 
misericórdia na família, no lugar 
onde moram, na comunidade 
eclesial da qual participam, no seu 
trabalho profissional e em outros 
setores da sociedade, rezemos:

Min. da Palavra: A bênção de Deus 
todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito 
Santo, desça sobre vós e permaneça 
para sempre. 
Ass.: Amém! 

Min. da Palavra: Conservai a 
semente da Palavra em vossos 
corações. Ide em paz e que o Senhor 
vos acompanhe. 
Ass.: Graças a Deus! 
Canto Final

Introdução: Deus quis precisar do ser 
humano. Quis ter um povo para si, um 
povo santo, um povo “sacerdotal”, para 
santificar o mundo todo em seu nome; 
um povo que fizesse sua vontade, 
realizasse seu reino: “um reino de 
sacerdotes e uma nação consagrada” 
(Ex 19,6) 

Primeira Leitura – Deus escolhe um 
povo para si – Na Aliança do Sinai, 
Israel é chamado o reino sacerdotal e 
povo santo de Javé. O povo de Javé é 
para o mundo o que os sacerdotes são 
para as tribos de Israel. É escolhido não 
para seu próprio proveito, mas para 
consagrar todas as nações a Javé. Para 
isso servem a Lei e as instituições. Isso 
se chama: Aliança. Na história de Israel, 
as nações reconhecerão a mão de Javé.

Segunda Leitura – Deus nos amou 
quando éramos ainda seus inimigos 
– A situação do cristão é o momento 
presente, alimentado por um evento 
salvífico no passado, repleto de 
promessas para o futuro. É o “agora” 
em que somos justificados (5,9) 
pelo evento de Jesus Cristo, que nos 
mostrou o amor de Deus antes que 
fossemos justificados, quando éramos 

SUGESTÕES

• Quem acolhe um irmão ou irmã, 
está acolhendo aquele que o 
enviou. Receber as pessoas com 
expressão de alegria pela sua 
vinda. 

• Uns instantes antes do início 
da celebração, recomenda-se 
criar um ambiente acolhedor de 
silêncio e contemplação. Durante 
esse momento poderá ser entoado 
um refrão meditativo.

• Proclamar bem as leituras e o 
canto do salmo, de maneira 
que a comunidade participe do 
diálogo de aliança com o Senhor, 
acolhendo e respondendo 
com fé e humildade a Palavra 
proclamada. 

• Rezar pelo Ano Jovem Missionário, 
segue sugestão de prece:
Resposta: Senhor, fortalecei-nos 
na missão.
Fortalecei, Senhor, todas as 



24

operários à colheita messiânica (9,36-
38). Por enquanto, só em Israel (10,5); 
depois da Ressurreição, no mundo 
todo (28,19). Eles devem anunciar a 
chegada do Reino por palavras e sinais 
(curas, prodígios), assim como Jesus o 
fez. Desde Jesus, o mundo está sob o 
signo do Reino de Deus.

Equipe responsável por esta Celebração: 
Pela Equipe do Celebrando.  

seus inimigos (5,6-8). Este “agora” da 
justificação, fundamentado em tal 
passado, nos dá plena esperança para 
o dia da “ira” (5,9-11).

Evangelho – Missão dos doze 
apóstolos – Jesus mostrou por palavras 
(Mt 5-7) e sinais (8-9) a irrupção do 
Reino de Deus. Agora, movido pela 
necessidade do “rebanho sem pastor” 
(9,35), manda seus discípulos como 
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1.Senhor, tende piedade, porque nós 
somos pecadores.
Piedade, Senhor, / piedade, Senhor, / 
pois pecamos contra Vós!
2.Jesus, tende piedade, por não 
seguirmos vossos passos.
3.Senhor, tende piedade, pois não 
amamos nosso irmão

Min. da Palavra: O Deus todo-
poderoso, em sua imensa misericórdia, 
tenha compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna!
Ass.: Amém!

04. Glória (rezado ou cantado)

05. Oração Inicial
Breve momento de silêncio: Cada um coloque a 
intenção de seu coração, para este dia.

Min. da Palavra: Ó Deus, fonte de paz, 
vós nos firmais em vosso amor e nos 
conduzis por vossas estradas. Dai ao 
vosso povo a graça de viver sempre 
na veneração e no amor do vosso 
santo nome, na intimidade da aliança 
convosco. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

12º DOMINGO DO TEMPO COMUM

21 de Junho de 2020  
Cor Litúrgica: Verde - Nº 1404

“Cantai ao Senhor. Louvai ao Senhor.”

Refrão meditativo, para interiorização: 
Procura Deus, / procura Deus. / Procura Deus e 
irás encontrá-lo. (2x)
Procura-o sempre/ e irás encontrá-lo em tudo. 
(2x)

01. Motivação
Animador: Irmãos e irmãs, que bom 
estarmos reunidos nesta Celebração. 
Jesus nos dá coragem e nos incentiva 
a não ter medo. Hoje, Ele nos fala para 
que tenhamos força e determinação 
para enfrentarmos os medos que 
tomam conta de nossas vidas e nos 
distanciam do compromisso com Ele 
e com Seu Reino.         Peçamos a graça 
de seguir Jesus Cristo com o coração 
repleto de confiança e alegria.
Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida
Min. da Palavra: Em nome do Pai...
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Que a graça de 
nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e a 
comunhão do Espírito Santo, estejam 
sempre convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!
  
03. Ato Penitencial
Min. da Palavra: Reconheçamo-
nos pecadores e peçamos perdão a 
Deus, nosso Pai, para celebrarmos 
dignamente a Palavra de Deus.
Breve momento de silêncio
Canto penitencial

01. Primeira Leitura
Jeremias 20,10-13
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02. Salmo Responsorial: 68/69
Resp.:“ Atendei-me ó Senhor, pelo 
vosso imenso amor!”

03. Segunda Leitura
Romanos 5,12-15

04. Aclamação ao Evangelho
Aleluia, aleluia, aleluia!
O Espírito Santo, a verdade, de 
mim irá testemunhar, e vós minhas 
testemunhas sereis em todo lugar.

05. Evangelho
Mateus 10,26-33

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Proclamação do 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, segundo Mateus.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

06. Homilia
O Ministro não se deve estender por mais de 
10 minutos.

07. Profissão de Fé
Min. da Palavra: Professemos a nossa 
fé. Creio em Deus Pai...

08. Preces da Comunidade
Min. da Palavra: Apresentemos diante 
do Senhor as nossas preces.
Seguem as preces preparadas pela 
comunidade, de acordo com sua realidade.

Min. da Palavra: Senhor de amor 
e misericórdia, acolhei as preces de 
seus filhos e filhas, nos vós pedimos 
por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso!
Ass.: Amém!

01. Partilha
Canto / procissão

Min. da Palavra: Pai de amor, somos 
convidados a seguir sem medo o 
caminho da cruz de vosso Filho. Este 
caminho é o da doação até o fim. 
Apresentando nossos dons, queremos 
participar da entrega total de Jesus. 
E afirmar que é no amor e na partilha 
que haverá a verdadeira libertação. Por 
Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Momento em que o Ministro da Eucaristia 
busca as reservas eucarísticas enquanto todos 
cantam um refrão próprio, para acompanhar 
a entrada solene do Santíssimo.

02. Louvação
Min. da Palavra: A nossa proteção está 
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha 
oração.
Ass.: E chegue até vós o meu clamor!

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Em agradecimento, 
louvemos aquele que está presente 
entre nós, e nos dá forças em nosso 
agir, a cada dia de nossa vida.
Canto de louvação
Sugestão: 
Onipotente e bom Senhor, / a Ti a 
honra, glória e louvor! / Todas as 
bênçãos de ti nos vêm, / e todo o 
povo te diz: “Amém! ”
1.-Louvado sejas nas criaturas, / 
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paz.” Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém! 

Min. da Palavra: A paz do Senhor 
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Min. da Palavra: Como filhos e filhas 
do Deus da paz, saudai-vos com um 
gesto de comunhão fraterna. 
(Seguir orientações da Diocese)

03. Comunhão
Min. da Eucaristia: Eu sou a luz do 
mundo; quem me segue não andará 
nas trevas, mas terá a luz da vida. 
Felizes os convidados para a ceia do 
Senhor! Eis o Cordeiro de Deus, que tira 
o pecado do mundo!
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que 
entreis em minha casa, mas dizei uma 
só palavra, e eu serei salvo!
Canto / procissão

04. Oração Final
Min. da Palavra: Ó Deus da compaixão, 
que nos reuniste hoje para partilhar 
convosco o segredo do vosso amor 
e nos fortaleceste com a vossa vida, 
acompanhai nossos passos nesta nova 
semana, para que tenhamos a graça 
de praticar a palavra que escutamos e 
doar a nossa vida pela causa do vosso 
Evangelho. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

primeiro o sol, lá nas alturas, / clareia 
o dia, / grande esplendor, / radiante 
imagem de ti, Senhor.
-Louvado sejas pela irmã lua, / no céu 
criaste, é obra tua, / pelas estrelas claras 
e belas, / Tu és a fonte do brilho delas.
2.-Louvado sejas pelo irmão vento, 
/ e pelas nuvens, o ar e o tempo, / e 
pela chuva que cai no chão, / nos dás 
sustento, Deus da Criação.
-Louvado sejas, meu bom Senhor, / 
pela irmã água e seu valor, / preciosa 
e casta, humilde e boa, / se corre, um 
canto a Ti entoa.
3.-Louvado sejas, ó meu Senhor, / pelo 
irmão fogo e seu calor, / clareia à noite, 
robusto e forte, / belo e alegre, bendita 
sorte.
-Sejas louvada pela irmã terra, / Mãe 
que sustenta e nos governa, / produz 
os frutos, nos dá o pão, / com flores e 
ervas sorri o chão.
4.-Louvado sejas pela irmã morte, / 
que vem a todos, / ao fraco e ao forte, 
/ feliz aquele que em Ti amar, / a morte 
eterna não o matará.
-Bem-aventurado quem guarda a paz, 
/ pois o Altíssimo o satisfaz. / Vamos 
louvar e agradecer, / com humildade, 
ao Senhor bendizer!

01. Pai Nosso
Min. da Palavra: Guiados pelo Espírito 
de Jesus e iluminados pela sabedoria 
do Evangelho, ousamos dizer: Pai 
nosso...

02. Oração da Paz
Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo, 
dissestes aos vossos apóstolos: “eu 
vos deixo a paz, eu vos dou a minha 

1. Avisos / compromissos da 
comunidade
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com antecedência, para que 
participem bem da celebração no 
domingo e levem toda assembleia 
a fazer experiência do mistério 
celebrado.

2. Homenagens

3. Bênção Final
Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Abençoe-vos o Deus 
todo poderoso: Pai, Filho e Espírito 
Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Ide em Paz! Que o 
Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!
Canto opcional

Ritos Iniciais

• Equipe de celebração fique à porta 
do templo acolhendo a todos com 
sorriso, demonstrando a alegria do 
servir e de estar na presença do 
Senhor. 

• Convidar os jovens para 
participarem da procissão 
de entrada, levando a cruz, o 
Lecionário e a vela do altar.

Rito da Palavra

• As Leituras sejam bem 
proclamadas, pausadamente e 
de forma clara para que todos 
compreendam.

• Importante toda equipe 
de celebração preparar-se 
para celebrar, rezando com 
profundidade os textos bíblicos 

Introdução: A liturgia de hoje nos 
estimula a sermos confiantes na 
proteção divina, nos garante que 
o olhar providencial do Pai estará 
sempre voltado para atender às 
nossas necessidades e nos proteger 
de todo mal; que a salvação de Deus 
nunca falha como afirma o salmista.
 
Primeira Leitura: A primeira fase da 
pregação de Jeremias abrange parte do 
reinado de Josias. Este rei – preocupado 
em defender a identidade política e 
religiosa do Povo de Deus – leva a cabo 
uma impressionante reforma religiosa, 
destinada a banir do país os cultos 
aos deuses estrangeiros. A mensagem 
de Jeremias, neste período, traduz-
se num constante apelo à conversão, 
à fidelidade ao Senhor, à aliança. 
No entanto, em 609 a.C., Josias é 
morto em combate contra os egípcios. 
Joaquim sucede-lhe no trono. 

Segunda Leitura: Na segunda leitura, 
seguindo o mesmo raciocínio da 
aventura no exercício da missão, 
São Paulo nos exorta dizendo que se 
Cristo deu sua vida para nos salvar, 
também o cristão deverá ser capaz 
de doar, de entregar a sua vida pelos 
irmãos e irmãs.
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Evangelho: No Evangelho, é o 
próprio Jesus que, ao enviar os 
discípulos, os avisa das perseguições 
e incompreensões e acrescenta: “não 
temais.” Jesus garante sua presença 
contínua, a solicitude e o amor de Deus, 
ao longo de toda a sua caminhada.
Jesus pede aos discípulos que não 
deixem o medo impedir a proclamação 
da Boa Nova. A mensagem libertadora 
de Jesus não pode correr o risco de 
ficar presa a um pequeno grupo 
covarde, fechado entre quatro paredes, 
sem correr riscos, nem incomodar a 
ordem injusta sobre a qual o mundo 
se constrói, mas deve ser proclamada 
com coragem, convicção e coerência, 
de cima dos telhados, a fim de mudar 
o mundo e tornar-se uma Boa Nova 

libertadora para todos os homens e 
mulheres.
Jesus recomenda aos discípulos que 
não se deixem vencer pelo medo da 
morte física. O que é decisivo, para o 
discípulo, não é que os perseguidores 
o possam eliminar fisicamente; mas 
sim, perder a possibilidade de chegar à 
vida plena, à vida definitiva.
O verdadeiro cristão sabe que a vida 
definitiva é um dom, que Deus oferece 
àqueles que acolheram a sua proposta 
e que aceitaram pôr a própria vida ao 
serviço do “Reino”. Os discípulos que 
procuram percorrer com fidelidade 
o caminho de Jesus não devem viver 
angustiados pelo medo da morte.

Equipe responsável por esta celebração: 
Equipe do Celebrando
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13º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

28 de Junho de 2020  
Cor Litúrgica: Verde – Nº. 1405

“Brilha em nós a Luz da verdade de Deus. ”

poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna!
Ass.: Amém!

05. Glória (rezado ou cantado)

06. Oração Inicial
Breve momento de silêncio: Cada um coloque a 
intenção de seu coração, para este dia.

Min. da Palavra: Ó Deus, pela vossa 
graça, nos fizestes, filhos da luz. 
Concedei que não sejamos envolvidos 
pelas trevas do erro, mas brilhe em 
nossas vidas a luz da vossa verdade. 
Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

(Para as comunidades que irão celebrar São Pedro e São Paulo dia 29/06/2020)

01. Primeira Leitura
2Reis 4, 8-11.14-16a

02. Salmo Responsorial: Sl 88 
(89), 2-3. 16-17. 18-19 (R/.2a)
Resp.: “Ó Senhor, eu cantarei 
eternamente o vosso amor. ”

03. Segunda Leitura
Romanos 6, 3-4.8-11

04. Aclamação ao Evangelho
Aleluia, aleluia, aleluia!

01. Motivação
Animador: Irmãos e irmãs, celebramos 
hoje o 13º domingo do tempo Comum, 
a liturgia nos convida a seguir o mestre 
no caminho do amor e da entrega 
da vida, no amor doação como 
verdadeiros discípulos e missionários, 
e também dar testemunho da Boa 
Nova de Jesus. 
Celebremos com alegria.
Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida
Min. da Palavra: Em nome do Pai ...
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A graça e a paz de 
Deus nosso Pai, e de Jesus Cristo nosso 
Senhor, estejam sempre convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!
  
03. Ato Penitencial
Min. da Palavra: Irmãos e irmãs, no dia 
em que celebramos a vitória de Cristo 
sobre o pecado e a morte, também 
nós somos convidados a morrer ao 
pecado e ressurgir para uma vida nova. 
Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai.
Breve momento de silêncio
Canto penitencial

Min. da Palavra: O Deus todo-
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Vós sois geração eleita, sacerdócio real, 
nação santa, para anunciar os louvores 
de Deus, que vos chamou das trevas à 
sua luz admirável.

05. Evangelho
Mateus 10, 37-42

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Proclamação do 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, segundo Mateus
Ass.: Glória a vós, Senhor!

06. Homilia
O Ministro não se deve estender por mais de 
10 minutos.

07. Profissão de Fé
Min. da Palavra: Se cremos na palavra 
proclamada, juntos declaremos nossa 
fé: Creio em Deus Pai...

08. Preces da Comunidade
Min. da Palavra: Apresentemos ao 
Senhor as preces de nossa comunidade.
Seguem as preces preparadas pela 
comunidade, de acordo com sua realidade.

Min. da Palavra: Acolhei o Pai, as 
preces de vossos filhos e filhas, nos vos 
pedimos. Por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso!
Ass.: Amém!

assegurais os frutos dos vossos 
sacramentos, concedei que o povo 
reunido para vos servir corresponda à 
santidade dos vossos dons. Por Cristo, 
nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Momento em que o Ministro da Eucaristia 
busca as reservas eucarísticas enquanto todos 
cantam um refrão próprio, para acompanhar 
a entrada solene do Santíssimo.

02. Louvação
Min. da Palavra: A nossa proteção está 
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha 
oração.
Ass.: E chegue até vós o meu clamor!

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Em agradecimento, 
louvemos aquele que está presente 
entre nós, e nos dá forças em nosso 
agir, a cada dia de nossa vida.
Canto de louvação

01. Partilha
Canto / procissão

Min. da Palavra: Ó Deus, que nos 

01. Pai Nosso
Min. da Palavra: Obediente ao que 
Jesus nos ensinou, ousamos dizer: Pai 
nosso...

02. Oração da Paz
Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo, 
dissestes aos vossos apóstolos: “eu 
vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz.” Não olheis os nossos pecados, 
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Min. da Palavra: Deus vos abençoe e 
vos guarde.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Ele vos mostre a sua 
face e se compadeça de vós.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Volva para vós o seu 
olhar e vos dê a sua paz.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Abençoe-vos o Deus 
todo poderoso: Pai, Filho e Espírito 
Santo!
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Testemunhem o 
Senhor com vossas vidas. Ide em Paz! 
Que o Senhor vos acompanhe!
Ass.: Graças a Deus!
Canto opcional

mas a fé que anima vossa Igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.

Min. da Palavra: A paz do Senhor 
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Min. da Palavra: Com alegria, 
saudemo-nos no amor de Cristo.

(Seguir as orientações da Diocese)

03. Comunhão
Min. da Eucaristia: Felizes os 
convidados para a ceia do Senhor! Eis 
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 
do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que 
entreis em minha casa, mas dizei uma 
só palavra e eu serei salvo!
Canto / procissão

04. Oração Final
Min. da Palavra: Ó Deus, nesta 
celebração, vossa Palavra nos 
transmitiu a vida nova. Queremos, 
unidos a vós, viver em constante 
caridade, praticar tudo o que é bom 
sem nunca desanimar.  Por Cristo, 
nosso Senhor.
Ass.: Amém!

1. Avisos / compromissos da 
comunidade
2. Homenagens

3. Bênção Final
Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Ritos Iniciais
• Acolhida fraterna

• Canto de entrada com chamado 
para seguir Jesus.

Rito da Palavra
• Preparar-se para proclamar com 

esmero a Palavra de Deus.

• Nas preces lembrar dos sacerdotes 
que seguem a Cristo e nos 
orientam em nossas comunidades 
o caminho para servir à nossa 
Igreja como Cristo ensinou.

Rito de Agradecimento

• Convidar a assembleia a se oferecer 



33

diante do altar, com sinal de 
entrega ao Senhor que nos convida 
e capacita.

Ritos Finais

• Cristo que nos convidou a servir, 
nos envia para o mundo a fim de 
sermos suas testemunhas.

ter acolhido um profeta por ele ser 
profeta, «um santo homem de Deus». 
Foi escolhida para hoje esta leitura, 
com a finalidade de documentar as 
palavras de Jesus no Evangelho (Mt 
10, 41). A mulher não queria acreditar 
que viesse a conceber, mas o prodígio 
veio dar-se. A criança havia de vir a 
morrer, e o mesmo profeta havia de, 
laboriosamente, fazer regressar à vida. 

Segunda Leitura: A ideia central da 
leitura é que, pelo Batismo, o cristão 
rompeu com o pecado. Paulo, porém, 
não baseia a sua argumentação nas 
promessas e renúncias então feitas, 
mas vai mais a fundo, apelando 
para uma razão lógica, a genuína 
antropologia cristã: pelo Batismo deu-
se uma união tão profunda com Cristo, 
que já não faz mais sentido o pecado 
na vida do cristão, como falsamente 
alguém poderia deduzir das afirmações 
anteriores – «uma vez que o pecado 
se multiplicou, superabundou a 
graça» (Rom 5, 20) – se, quanto mais 
se pecar, maior é a graça do perdão, 
então porque não continuar a pecar? 
A 1.ª parte de Rom 6 (vv. 1-11) é uma 
fundamentação teológica da vida em 
graça e a 2.ª parte (vv. 12-23) é uma 
veemente exortação a uma decidida 
renúncia ao pecado e a uma entrega à 
santificação. 
Cristo morreu para o pecado de uma 
vez para sempre, isto é, morrendo 
pelos nossos pecados, liquidou 
definitivamente as contas com o 
pecado, não tendo que estar mais 
sujeito às consequências do pecado 
(sofrimento e morte), nem tendo ainda 
de continuar a expiar. Ora o Batismo, 
além de nos aplicar a eficácia salvífica 
da morte de Cristo, tem que representar 
também para nós uma morte definitiva 
para o pecado: «sepultamo-nos com 

Introdução: A primeira leitura conta-
nos como o Senhor recompensou 
aquela família de Sunam que acolhia 
com generosidade o profeta Eliseu. 
Olhavam para ele com fé vendo nele 
um homem de Deus, como realmente 
era. E o Senhor prometeu-lhes aquilo 
que mais ansiavam todas as famílias 
em Israel: ter filhos, considerados a 
riqueza maior de um casal.
No Evangelho, Jesus fala-nos do 
mesmo tema. «Quem vos recebe 
a Mim recebe e quem Me recebe, 
recebe Aquele que Me enviou». Temos 
de ver Jesus nos Seus enviados. No 
papa, sucessor de Pedro e vigário de 
Jesus na terra. Não amamos o Santo 
Padre ou sacerdote por ser santo ou 
por ter muitas qualidades humanas, 
amamo-os porque é Jesus para nós. 
Estamos atentos à sua palavra, aos 
seus ensinamentos, porque Jesus nos 
fala por meio deles e com garantias de 
verdade.

Primeira Leitura: A leitura tirada do 
chamado «ciclo de Eliseu» fala-nos da 
recompensa dada à mulher sunamita 
(habitante de Xunem, na planície de 
Jezrael, na Galileia). Foi o prêmio de 
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Em tudo há sempre uma cruz que 
será preciso suportar. E eu preferiria 
substituir essa palavra “suportar” pela 
palavra “abraçar”. E preciso abraçar a 
cruz. E tomá-la em nossos braços com 
a mesma disposição de amor com que 
Cristo tomou a sua para a salvação 
do mundo. E podemos ter certeza de 
que a cruz nos tornará mais leves, se 
soubermos carregá-la, não arrastando 
pesadamente entre reclamações e 
maldições, mas sabendo fazer dela 
uma oferenda generosa de nossas 
forças para o bem da comunidade. 
Seria muito melhor o mundo, se 
houvesse menos gente reclamando da 
sorte, e mais corações abertos para a 
grandeza do sacrifício. 

Equipe responsável por esta celebração: Pela 
equipe do Celebrando

Ele, pelo Batismo, na morte» (v. 4). 

Evangelho: A cruz que todos temos 
de carregar no caminho de nossa vida, 
como Cristo carregou a sua no caminho 
do Calvário, pode ser das mais variadas 
formas. Será uma enfermidade, será 
um contratempo em nossos planos, 
será uma companhia desagradável 
que temos às vezes de suportar. Será 
o peso do próprio trabalho em casa 
ou fora de casa. O cuidado de uma 
mãe de família cuidando de seu lar, o 
de uma enfermeira cuidando de seus 
doentes; de um operário da indústria, 
da lavoura, ou dos mil serviços 
exigidos pelo bem da comunidade; de 
um mestre empenhado na séria tarefa 
de ensinar a uma classe de jovens. E 
se poderia falar do trabalho de dirigir 
uma empresa ou um setor do governo. 
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SOLENIDADE DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO
Para Diocese Cachoeiro de Itapemirim

29 de Junho de 2020  
Cor Litúrgica: Vermelho - nº  1406

“Tu és Pedro e eu te darei as chaves 
do Reino dos Céus! ”.

Min. da Palavra: Deus todo-poderoso 
tenha compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna. 
Ass.: Amém!

04. Glória
Canto

05. Oração Inicial
Min. da Palavra: Ó Deus, vós nos dais 
a alegria de festejar o martírio dos 
apóstolos Pedro e Paulo. Dai-nos a 
graça de seguir em tudo o ensinamento 
destes apóstolos, que nos deram o 
fundamento da fé, para que sejamos, 
nós também testemunhas do vosso 
nome. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 
Ass.: Amém! 

01. Motivação
Animador: Nesta solene celebração, 
fazemos memória do Senhor e 
também de duas figuras importantes 
na nossa Igreja: Pedro, chefe da Igreja, 
e Paulo, missionário por excelência, são 
as duas colunas da Igreja, enraizadas 
no grande fundamento da fé, que é 
Jesus Cristo. Celebrar a festa destes 
apóstolos nos permite vislumbrar a 
aproximação do Reino de Deus, que 
nasce de nosso envolvimento com a 
causa do evangelho. Rezemos também 
pedindo a Deus um novo Bispo para a 
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, 
que possa conduzi-la iluminado pelo 
ardor missionário de Pedro e Paulo. 
Cantemos:
Canto / procissão de entrada

02. Acolhida
Min. da Palavra: Em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo. 
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Que a graça e a paz 
de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor 
do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo! 

03. Ato Penitencial
Min. da Palavra: Reconheçamos a 
misericórdia do Pai e peçamos perdão 
pelas nossas falhas.
Breve momento de silêncio
Canto Penitencial

01.Primeira Leitura
Atos dos Apóstolos 12 , 1 - 11

02. Salmo Responsorial: 33 (34) 
Resp.: “De todos os temores me livrou 
o Senhor”.

03. Segunda Leitura
2 Timóteo 4, 6-8.17-18

04. Aclamação ao Evangelho
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. 
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Aleluia, aleluia, aleluia,
aleluia. (Bis)
Tu és Pedro e sobre esta pedra, eu irei 
construir minha Igreja; e as portas do 
inferno não irão derrotá-la.

05. Evangelho
Mateus. 16, 13-19

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Proclamação do 
Evangelho de Jesus Cristo, segundo 
Mateus.
Ass.: Glória a vós, Senhor! 

06. Homilia
O Min. da Palavra não se deve estender por 
mais de dez minutos.

07. Profissão de Fé
Min. da Palavra: Acreditando que toda 
a humanidade é chamada a viver vida 
plena, feliz e para sempre, professemos 
a nossa fé. Creio em Deus Pai....

08. Preces da Comunidade
Min. da Palavra: Elevemos ao Senhor, 
com grande confiança a nossa humilde 
oração, para que chegue até ele o 
nosso clamor.
Segue as preces preparada pela comunidade.
 
Min. da Palavra: Concedei-nos, ó Deus, 
as graças desejadas de maneira que 
nunca nos afastemos de vossa vontade 
e sempre nos alegremos com os vossos 
benefícios. Por Cristo, nosso Senhor. 
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Acolhei, ó Deus, as 
oferendas da vossa Igreja em festa. Vós 
que sois a causa de tão grande júbilo 
concedei-nos também a eterna alegria. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
Ass.: Amém! 

Momento em que o Ministro da Eucaristia 
busca as reservas eucarísticas enquanto todos 
cantam um refrão próprio, para acompanhar 
a entrada solene do Santíssimo.

02. Louvação 
Min. da Palavra: A nossa proteção está 
no nome do Senhor. 
Ass.: Que fez o céu e a terra! 

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha 
oração. 
Ass.: Que chegue até vós o meu clamor!

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco. 
Ass.: Ele está no meio de nós! 

Min. da Palavra: Bendigamos ao 
Senhor.
Canto de Louvação

Nós vos damos graças, ó Pai, por toda a 
vossa criação e por tudo o que fizestes 
no meio de nós, por meio de Jesus 
Cristo, vosso Filho e nosso irmão, que 
nos destes como imagem viva do vosso 
amor e de vossa bondade.
Por nós fez maravilhas, louvemos o 
Senhor!
Como expressão de nosso louvor, 
colocamos aqui este sinal da nossa fé: 
a comunhão no Santíssimo Corpo do 
Senhor e nosso desejo de corresponder 
com mais fidelidade à missão que nos 
destes.
Por nós fez maravilhas, louvemos o 
Senhor!
Enviai sobre nós, aqui reunidos, o 

01. Partilha
Canto / procissão
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vosso Espírito e daí a esta terra que 
nos sustenta uma nova face. Que haja 
paz em nossas famílias e cresça em 
nossa comunidade a alegria de sermos 
vossos por Cristo nosso Senhor.
Por nós fez maravilhas, louvemos o 
Senhor!
Pela palavra do Evangelho de vosso 
Filho, fazei que as Igrejas do mundo 
inteiro caminhem na unidade e 
sejam sinais da presença do Cristo 
ressuscitado. Tornai esta comunidade 
cada vez mais sinal da vossa bondade.
Por nós fez maravilhas, louvemos o 
Senhor!

01. Pai Nosso
Min. da Palavra: Rezemos com amor e 
confiança, a oração que o senhor nos 
ensinou: Pai Nosso...  

02. Oração da Paz
Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo, 
dissestes aos vossos apóstolos: “eu 
vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz.” Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A paz de Jesus esteja 
sempre convosco. 
Ass.: O amor de Cristo nos uniu! 

Min. da Palavra: Em testemunho da 
paz, saudai-vos na paz do Senhor. 
(Seguir orientações da Diocese)

03. Comunhão
Min. da Eucaristia: “O que ligares 
na terra, será ligado no céu e o que 

desligares na terra será desligado no 
céu. ” Felizes os convidados para a ceia 
do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que 
entreis em minha casa, mas dizei uma 
só palavra e eu serei salvo!
Canto / procissão

04. Oração Final
Min. da Palavra: Renovados por esta 
celebração, dai-nos a graça, ó Deus 
da vida, de sermos firmados na fé dos 
apóstolos e continuarmos hoje sua 
missão, construindo a unidade e a 
paz entre as Igrejas. Por Cristo, nosso 
Senhor.
Ass.: Amém!

01. Avisos / compromissos da 
comunidade.
02. Homenagens: aniversariantes / 
visitantes. 

03. Bênção Final
Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco. 
Ass.: Ele está no meio de nós! 

Min. da Palavra: Abençoe-vos o 
Deus todo-poderoso, que vos deu por 
fundamento aquela fé proclamada 
pelo Apóstolo Pedro e sobre a qual se 
edifica a Igreja. 
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Ele, que vos instruiu 
pela pregação de São Paulo, vos ensine 
a conquistar também novos irmãos e 
irmãs para o Cristo.
Ass.: Amém! 
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Introdução: Celebramos a Solenidade 
de São Pedro e São Paulo. O 
testemunho de vida destes dois 
Apóstolos constituiu-se em alicerce para 
a formação da Igreja, impulsionando-a 
e sustentando-a na missão. Por 
isso, agradecemos a Deus a fé e o 
empenho missionário dos Apóstolos, 
em comunhão com a Igreja de Roma, 
que, no passado, foi testemunha do 
seu martírio. Lembramos, ainda, com 
muito carinho, o bispo de Roma, o Papa 
Francisco, como pastor e guia de todos 
os fiéis católicos, que nele podem sentir, 
bem próxima, a presença dos Apóstolos 
Pedro e Paulo, colunas da Igreja.
 
Primeira Leitura
Pedro está na prisão e um anjo do 
Senhor é enviado para libertá-lo. Aí 
está uma lição para todos os discípulos 
e também para nós: Deus jamais 
abandona quem põe sua vida a serviço 
do Evangelho. A fidelidade à vocação 
cristã põe-nos frequentemente em 
situações nada fáceis. É preciso ter 
coragem para anunciar e testemunhar 
o Evangelho. Essa leitura convida 
quem está sofrendo por amor a Cristo 
a lembrar-se de que, mesmo que todos 
estejam contra, de seu lado sempre 
estará o anjo do Senhor.

Segunda Leitura
Paulo, preso em Roma, sentindo-se 
próximo da morte, faz um balanço 
de toda a sua vida e espera receber 
de Deus a coroa da justiça, que será 
também oferecida a todos aqueles 
que, como ele, lutarem pela causa 

Min. da Palavra: Que a autoridade 
de Pedro e a pregação de Paulo vos 
levem à pátria celeste, onde chegaram 
gloriosamente um pela cruz e outro 
pela espada. 
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Abençoe-vos Deus 
todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito 
Santo. 
Ass.: Amém! 

Min. da Palavra: Ide em paz e que o 
Senhor vos acompanhe. 
Ass.: Graças a Deus! 
Canto final

Rito Inicial

•  Na procissão de entrada, levar a 
cruz, velas e um quadro ou Cartaz 
com a foto do Papa Francisco, 
enquanto a comunidade canta.

• Para as comunidades que celebram 
a Solenidade de São Pedro e São 
Paulo no dia 29 de junho, seja 
celebrado no dia 28 de junho o 13º 
Domingo do Tempo comum.

Rito da Palavra

• Após as preces, pode-se cantar o 
enviai.

Rito de Agradecimento

• Orientação: Chama-se Óbolo de São 
Pedro a ajuda econômica que os fiéis 
oferecem ao Santo Padre, como sinal de 
adesão à solicitude do Sucessor de Pedro 
relativamente às múltiplas carências da 
Igreja universal e às obras de caridade em 
favor dos mais necessitados.
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No Novo Testamento, esse apóstolo 
aparece sempre em primeiro lugar 
e é ele quem deve confirmar a fé dos 
outros. Isso indica que a Igreja tem no 
Papa, sucessor de Pedro, o responsável 
em manter a unidade na fé em Cristo. 
Pedro e Paulo mostraram-nos com 
que dedicação, com que amor, com 
que coragem deve ser desenvolvido o 
ministério do anúncio do Evangelho. 
São verdadeiros exemplos para todos 
nós, pois mostram que também 
podemos ser mensageiros e ministros 
da Palavra em nossas comunidades! “Ai 
de mim se não evangelizar”. Esse grito 
de um apaixonado por Jesus Cristo nos 
ajudará a sermos uma Igreja discípula 
missionária de Jesus, com estruturas 
integradas, ágeis e flexíveis, atuante 
nas realidades emergentes, sobretudo 
na exclusão social, por meio de agentes 
pastorais capacitados.

Equipe responsável por esta celebração: 
Equipe do Celebrando

do Evangelho. No Evangelho, Pedro 
professa sua fé em Jesus como “o 
Cristo, o Filho do Deus Vivo”. Professar 
que Jesus é o Messias significa estar 
convencido de que, como Ele, não 
existiu e não existirá mais ninguém. 
A fé de Pedro torna-se, então, a pedra 
sobre a qual Jesus edificou a sua Igreja. 
Essa fé constitui o fundamento sólido 
da Igreja, torna-a invencível e capaz 
de dominar as forças contrárias. Todos 
aqueles que, como Pedro, professam a 
fé em Jesus Cristo, Filho do Deus Vivo, 
passam a fazer parte desse edifício 
sólido que jamais ruirá. 

Evangelho
Juntamente com as chaves do Reino, 
Pedro recebe o poder de ligar e 
desligar todas as coisas e a autoridade 
de transmitir os ensinamentos do 
Mestre e de decidir o que está de 
acordo ou não com o Evangelho. 
Jesus realmente conferiu a Pedro uma 
missão particular a serviço dos irmãos. 
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14º DOMINGO DO TEMPO COMUM

05 de Julho de 2020  
Cor Litúrgica: Verde - Nº 1407

“Louvor à misericórdia de Deus” 

01. Motivação
Animador: Estamos iniciando, na 
diocese de Cachoeiro de Itapemirim, 
nossa campanha anual de 
conscientização sobre a importância da 
contribuição do dízimo para financiar os 
trabalhos de evangelização.  Neste ano, 
a pastoral do dízimo quer nos ajudar 
a experimentar uma grande verdade 
para nós cristãos católicos, trazendo o 
tema: Dízimo: contribuição para uma 
Igreja em Missão. Lema: “ Ele nos 
amou primeiro”. 1 João 4, 19.
Neste 14º domingo do tempo comum, 
a liturgia da Palavra nos apresenta a 
ação de Deus, sempre viva, inspirando 
a confiar os nossos fardos Àquele que 
nos amou primeiro.
Com alegria cantemos:
Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida
Min. da Palavra: Em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Que o amor do Pai, a 
graça do Filho e a presença do Espírito 
Santo iluminador, estejam sempre 
convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

03. Ato Penitencial
Min. da Palavra: Peçamos a conversão 
do coração, fonte de reconciliação e 

comunhão com Deus e com os irmãos 
e irmãs. 
Canto penitencial

Min. da Palavra: O Deus todo-
poderoso, em sua imensa misericórdia, 
tenha compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna.
Ass.: Amém!

04. Glória 
Canto

05. Oração Inicial
Min. Palavra: Ó Deus, revelais o vosso 
reino e o dais em herança aos simples e 
puros de coração. Fazei-nos humildes, 
livres e felizes, para que nossa vida 
seja semelhante à de vosso filho Jesus 
Cristo. Que Ele nos ajude a enfrentar os 
desafios de todos os dias e a anunciar 
a alegria que brota da fé e da vossa 
bondade. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

01. Primeira Leitura
Zacarias 9, 9-10

02. Salmo Responsorial 144 / 145 
Resp.: Bendirei, eternamente, vosso 
nome, ó Senhor.
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03. Segunda Leitura
Romanos 8, 9.11-13

04. Aclamação ao Evangelho
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, 
Senhor da terra; Os mistérios do teu 
Reino     Aos pequenos, Pai, revelas!

05. Evangelho
Mateus 11, 25-30

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Proclamação do 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, segundo Mateus.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

06. Homilia
O Ministro não se deve estender por mais de 
10 minutos.

07. Profissão de Fé
Creio em Deus Pai...

08. Preces da Comunidade
Min. da Palavra: Façamos as nossas 
preces a Deus, nosso Pai, que ouve os 
pequenos e os humildes. 
Resp.: Senhor em vossos ombros 
confiamos os nossos fardos. 

Seguem as preces preparadas pela 
comunidade, de acordo com sua realidade, ou 
conforme sugestão abaixo:

1. Senhor, para que na Igreja não haja 
corrida para os primeiros lugares e que 
os pequenos, os simples, os pobres 
em espírito e puros de coração sejam 
amados e estimados. Oremos. 
2. Senhor, por aqueles que ocupam 
cargos de responsabilidade em nações 

e instituições públicas para que sejam 
animados por um espírito sincero de 
serviço e combatam a injustiça e o 
abuso. Oremos. 
3. Senhor, para que os cristãos 
tenham a convicção de que, através 
da contribuição do dízimo, as 
comunidades serão sustentadas na 
constância e coerência evangélicas. 
Oremos. 
4. Senhor, para que os pobres e 
marginalizados sintam-se amados 
por Jesus e tirem força e consolo do 
Evangelho, para trazer o jugo da cruz 
com Cristo. Oremos. 
5. Senhor, para que a nossa 
comunidade possa apoiar aqueles que 
se sentem cansados, e que eles sintam 
a proximidade de irmãos e irmãs 
disponíveis e acolhedores, prontos 
para compartilhar as dores e encargos 
que a vida reserva. Oremos. 

Min. da Palavra: Pedimos, ó Pai, que 
nos torne mansos e humildes para que 
possamos ser colaboradores de vosso 
Filho na construção do reino. Por Cristo 
Senhor nosso!
Ass.: Amém!

01. Partilha
Canto / procissão

Min. da Palavra: Pai Santo, viver em 
vós é viver movido pelo Espírito Santo. 
Superando o apego às coisas materiais, 
aqui trazemos nossos dons. Fazei-nos, 
assim, seguir Jesus, que é Rei porque 
serve e dá vida. Por Cristo, nosso 
Senhor. 
Ass.: Amém!

Momento em que o Ministro da Eucaristia 
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busca as reservas eucarísticas enquanto todos 
cantam um refrão próprio, para acompanhar 
a entrada solene do Santíssimo.

02. Louvação
Min. da Palavra: A nossa proteção está 
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha 
oração.
Ass.: E chegue até vós o meu clamor!

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Em agradecimento, 
louvemos aquele que está presente 
entre nós, e nos dá forças em nosso 
agir, a cada dia de nossa vida.

Sugestão: Poema de louvação e gratidão 
a Deus, composto por Francisco de 
Assis:
Todo Poderoso, bom Deus, a Ti o 
louvor, 
A glória e a honra e todas as bênçãos. 
A Ti somente, Altíssimo, elas 
pertencem 
E homem algum é digno de 
mencionar Teu nome. 
Sê louvado, Senhor, com as Tuas 
criaturas, 
Especialmente o senhor irmão sol 
Que é o dia e por meio do qual nos 
dás a luz. 
E ele é belo e radioso com grande 
esplendor 
E feito à Tua semelhança, Altíssimo. 
Sê louvado, Senhor, pela irmã lua e as 
estrelas 
No céu as formaste, claras, preciosas e 
belas. 
Sê louvado, Senhor, pelo irmão vento, 
e pelo ar nublado e sereno 
E todos os tipos de clima por meio dos 

quais dás sustento a Tuas criaturas. 
Sê louvado, Senhor, pela irmã água, 
Que é muito útil e humilde, preciosa 
e pura. 
Sê louvado, Senhor, pelo irmão fogo, 
por meio do qual iluminas a noite 
E ele é belo e alegre 
Sê louvado, Senhor, por nossa irmã, a 
mãe Terra que nos sustenta e governa 
e que produz variados frutos, com 
flores e ervas coloridas.

01. Pai Nosso
Min. da Palavra: Façamos juntos 
a oração que o próprio Jesus nos 
ensinou: Pai nosso...

02. Oração da Paz
Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo, 
dissestes aos vossos apóstolos: “eu 
vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz.” Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo. Amém! 

Min. da Palavra: A paz do Senhor 
esteja convosco!
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Min. da Palavra: Irmãos, saudai-vos 
com um gesto de comunhão fraterna.

(Seguir as orientações da diocese)

03. Comunhão
Min. da Eucaristia: Felizes os 
convidados para a ceia do Senhor! Eis 
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 
do mundo!
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que 
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entreis em minha casa, mas dizei uma 
só palavra e eu serei salvo!
Canto / procissão

04. Oração Final
Min. da Palavra: Ó Deus, enriquecidos 
pela comunhão convosco e com nossos 
irmãos e irmãs, possamos fazer o bem, 
louvar-vos com mais amor e chegar à 
salvação. Por Cristo, nosso Senhor. 
Ass.: Amém!

sobretudo a parte da assembleia, 
e o faz de tal maneira que já vai 
criando um clima de oração. 

• Neste domingo, a Pastoral do 
Dízimo irá apresentar o tema e 
o lema a ser refletido no mês de 
julho.

Proposta da Equipe diocesana da 
Pastoral do Dízimo
Início da Celebração: Mostrar 
o cartaz da campanha de 
conscientização do dízimo. Pedir 
a assembleia para repetir o tema: 
Dízimo: contribuição para uma 
Igreja em Missão. Lema: “ Ele nos 
amou primeiro”. 1 João 4, 19.

No final da celebração: 
Providenciar uma caixa de papelão 
enfeitada com muitos corações 
de diversas cores, no final da 
celebração, pedir aos presentes 
que esvaziem o coração tirando 
palavras: Egoísmo, dificuldade de 
partilhar, .... Na sequência rezar a 
oração que se segue enchendo 
com palavras como partilha, 
contribuição, solidariedade, 
humildade, etc.

Oremos:
Senhor, nós que trabalhamos 
sob o peso do fardo do cansaço, 
o peso do pecado, chegamos à 
vossa presença.  Queremos vos 
dizer, na esperança dos pequenos 
e humildes, que temos certeza de 
vossa ternura e vosso amor, que nos 
chegou primeiro. Abri nossos olhos 
para ver aqueles que estão ao nosso 
redor, aqueles que estão perto 
ou longe.  Que não os julguemos, 
que possamos amá-los e vê-los 

1. Avisos / compromissos da 
comunidade
2. Homenagens

3. Bênção Final
Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Abençoe-vos o Deus 
todo poderoso: Pai, Filho e Espírito 
Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Ide em Paz! Colocai 
em prática a Palavra de Deus, sendo 
alegres portadores da paz! Que o 
Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!
Canto opcional

Ritos Iniciais
• Enquanto as pessoas vão 

chegando, o (a) animador (a) do 
canto vai ensaiando as músicas, 
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como o Senhor os ama.  Que esta 
Celebração, Senhor, onde Jesus 
nos revela sua misteriosa presença, 
nos faça encontrar paz, serenidade, 
descanso e nos ajude a livrar do 
fardo do egoísmo para contribuir 
fielmente com o nosso dízimo para 
o bem da expansão do Evangelho 
em nossa diocese de Cachoeiro de 
Itapemirim. Amém!

vida “segundo o Espírito” é vivenciada 
por aqueles que aceitam acolher as 
propostas de Deus.

Evangelho:  Hoje, Jesus nos mostra 
duas realidades que o definem: Ele 
é quem conhece o Pai em toda a sua 
profundidade e é “doce e humilde de 
coração” (Mt 11,29). Também podemos 
descobrir duas atitudes necessárias 
para entender e viver o que Jesus nos 
oferece: a simplicidade do coração e o 
desejo de se aproximar Dele.
Para os sábios e entendidos, muitas 
vezes é difícil entrar no mistério do 
Reino, pois eles não estão abertos à 
novidade da revelação divina;  Deus 
nunca deixa de aparecer, mas eles 
acreditam que são oniscientes e, 
como resultado, Deus não pode mais 
surpreendê-los.  Homens e mulheres 
de mente simples, por outro lado, 
como crianças no seu melhor, são 
receptivos; são como uma esponja que 
absorve água, capaz de surpreender e 
admirar. É claro que existem exceções, 
e até há estudiosos que podem ser 
humildes quando se trata de conhecer 
a Deus.
No Pai, Jesus encontra seu descanso, 
e sua paz pode ser um refúgio para 
todos aqueles que são oprimidos pelos 
sofrimentos, as fraquezas, o peso das 
situações, as opressões físicas e morais: 
ele veio para isso, para ser nosso 
Salvador, para nos dar sua força, sua 
graça, sua paz, a seu refresco.  “Vinde 
a mim, todos vocês que sofrem sob o 
peso do fardo, e eu te darei descanso” 
( Mt 11,28).

Introdução: Como nos situamos 
face a Deus e à proposta que Ele nos 
apresenta em Jesus? Ficamos fechados 
no nosso comodismo e instalação, no 
nosso orgulho e auto-suficiência, sem 
vontade de arriscar e de pôr em causa 
as nossas seguranças, ou estamos 
abertos e atentos à novidade de Deus, 
a fim de perceber as suas propostas e 
seguir os seus caminhos?

Primeira leitura:  Mostra-nos o 
enviado de Deus ao encontro dos 
homens na pobreza, na humildade, na 
simplicidade; Dessa maneira que Deus 
elimina os instrumentos de guerra e de 
morte e instaura a paz definitiva.

Segunda leitura: O Apóstolo lembra os 
batizados, do compromisso com Jesus, 
de uma vida “segundo o Espírito” e não 
“segundo a carne”. A vida “segundo a 
carne” é a vida tomada pelo egoísmo, 
orgulho e autossuficiência; Enquanto a 
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Jesus é humilde, e a humildade é a irmã 
da simplicidade de coração.  Quando, 
por simplicidade, aprendemos a 
ser felizes, muitas complicações 
são desfeitas, muitas necessidades 
desaparecem e podemos finalmente 
descansar.  Jesus nos convida a segui-
lo;  Ele não nos engana: estar com 
Ele é suportar o jugo, assumir as 
exigências do amor. Ele não nos poupa 
do sofrimento, mas seu fardo é leve, 
porque esse sofrimento não provém 
do nosso egoísmo;  só sofreremos o 
necessário, por amor e com a ajuda 
do Espírito Santo.  Além disso, não 

devemos esquecer que “as tribulações 
que sofremos por Deus são suavizadas 
pela esperança” 
Façamos como muitos dizimistas fieis 
que, com simplicidade do coração, 
com o desejo de se aproximar de Deus 
e com o sentimento de pertença as 
comunidades, encontraram os ombros 
do Senhor para depositar os seus 
fardos, por isso, contribuir para que as 
comunidades continuem, através da 
pregação do Evangelho, para mostrar 
esse endereço de alívio para o mundo.

Equipe responsável por esta celebração: 
Equipe diocesana da Pastoral do Dízimo
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15º DOMINGO DO TEMPO COMUM
12 de Julho de 2020  

Cor Litúrgica: Verde – Nº 1408
“A Semente da Palavra” 

01. Motivação
Animador: A Liturgia de hoje nos 
convida a tomar consciência da 
importância da Palavra de Deus e da 
centralidade que ela deve assumir 
na vida dos que creem, pois Ela é 
verdadeiramente fecunda e geradora 
de vida, nos dá esperança, nos indica 
os caminhos que devemos percorrer, é 
sempre eficaz no amadurecer de nossa 
Fé. Devolução do Dízimo é um exemplo 
que a palavra está germinando em 
nosso coração e produzindo bons 
frutos. Com alegria celebremos.
Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida
Min. da Palavra: Em nome do Pai ...
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Que o amor do Pai, a 
graça do Filho e a presença do Espírito 
Santo iluminador, estejam sempre 
convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!
  
03. Ato Penitencial
Min. da Palavra: Quantas vezes a 
semente da Palavra foi lançada em 
nosso coração e nós não cuidamos? 
Transformamos nosso coração em 
terreno pedregoso, com espinhos 
e a semente não germina. Peçamos 
perdão pelas vezes que deixamos o 
pecado prejudicar nossas vidas nos 

tornando mal exemplo de vida.
 Breve momento de silêncio
Canto penitencial

Min. da Palavra: O Deus todo-
poderoso, em sua imensa misericórdia, 
tenha compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna!
Ass.: Amém!

05. Glória (rezado ou cantado)
Min. Palavra: Glorifiquemos a Deus, 
fonte de toda graça e sabedoria, 

06. Oração Inicial
Breve momento de silêncio: Cada um coloque a 
intenção de seu coração, para este dia.

Min. da Palavra: Ó Pai, pela força do 
Espírito Santo, aumentai em nós a 
disponibilidade de acolher a semente 
da vossa Palavra. Que ela produza 
frutos de justiça e de paz para que o 
mundo conheça a esperança do vosso 
Reino.  Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

01. Primeira Leitura
Isaías 55, 10-11

02. Salmo Responsorial 64 /65 
Resp.: A semente caiu em terra boa e 
deu fruto.
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03. Segunda Leitura
Romanos 8, 18-23

04. Aclamação ao Evangelho
R: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V: Semente é de Deus a Palavra, o 
Cristo é o semeador;
Todo aquele que o encontra, vida 
eterna encontrou.

05. Evangelho
Mateus 13, 1-23

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco!
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Proclamação do 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, segundo Mateus
Ass.: Glória a vós, Senhor!

06. Homilia
O Ministro não se deve estender por mais de 
10 minutos.

07. Profissão de Fé
Creio em Deus Pai...

08. Preces da Comunidade
Min. da Palavra: Deus Pai nos enviou 
seu Filho, o bom semeador, que 
difunde sua Palavra ainda hoje. Vamos 
pedir que ele nos torne capazes de 
recebê-lo com uma alma feliz e vivê-la 
todos os dias.
Seguem as preces preparadas pela 
comunidade, de acordo com sua realidade ou 
conforme a sugestão da equipe diocesana da 
Pastoral do Dízimo

Resposta: Ouvi-nos, Senhor. 

1. Senhor, vos pedimos pela Igreja, 
pelo Papa Francisco, bispos, padres, 
diáconos, religiosos, religiosas, leigos 

e leigas a graça de guardar fielmente a 
fé que receberam no batismo. Oremos. 

2. Senhor, vos pedimos pelos cristãos 
para que não se deixem capturar 
pelo egoísmo e estejam atentos para 
contribuir com as necessidades da 
Igreja, através da fidelidade do nosso 
dízimo, oremos:

3. Senhor, vos pedimos pelos 
missionários, para que a proclamação 
do Evangelho seja testemunhada por 
uma vida consistente com os ideais do 
Evangelho e pelo amor sincero a Cristo. 
Oremos. 

4. Senhor, vos pedimos para que os 
jovens saibam encontrar momentos 
de silêncio para ouvir a Palavra, 
purificando o coração e inspirando 
suas escolhas de vida ao Evangelho. 
Oremos. 

5. Senhor, vos pedimos pela nossa 
comunidade, para que a prática 
religiosa não se reduza ao hábito 
cansado, mas uma ocasião para a 
aceitação da Palavra que se traduz em 
comunhão fraterna. Oremos.

Min. da Palavra: Pai de Bondade e de 
Justiça, atendei estes nossos pedidos. 
Por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso!
Ass.: Amém!

01. Partilha
Canto / procissão

Min. da Palavra: Senhor nosso Deus, 
vosso filho Jesus nos ensinou a amar 



48

com palavras e exemplos. Ele é o nosso 
novo mandamento. Mandamento 
que está perto de nós. Que se faz 
das coisas simples de cada dia. É por 
amor que trazemos nossos dons. Que 
eles ajudem nossos irmãos caídos 
à margem da vida. Por Cristo nosso 
Senhor.
Ass.: Amém!

Momento em que o Ministro da Eucaristia 
busca as reservas eucarísticas enquanto todos 
cantam um refrão próprio, para acompanhar 
a entrada solene do Santíssimo.

02. Louvação
Min. da Palavra: A nossa proteção 
está no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha 
oração.
Ass.: E chegue até vós o meu clamor!

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Em agradecimento, 
louvemos aquele que está presente 
entre nós, e nos dá forças em nosso 
agir, a cada dia de nossa vida.
Canto Louvação (SL 92): (Ofício Divino das 
Comunidades, p.117)
Como o pau-d’arco a florir/ vai se 
expandir, vai se expandir, vai se 
expandir, / o justo vai em ti, Senhor!
1.Como é bom agradecer / e tocar em 
teu louvor, / de manhã e pela noite. / 
Proclamar o teu amor, / celebrar com 
violões/ os teus feitos, ó Senhor!
2.Em teus feitos eu me alegro, / no labor 
das tuas mãos, / tuas obras são demais, 
/ teus projetos fundo vão/ e só mesmo 
o insensato/ nada disso entende não!
3.Como erva pelos campos/ os maus 
podem florescer, / mas acabam 

destruídos, / seu destino é perecer;/ Tu, 
Senhor, lá nas alturas! / Malfeitores a 
correr!
4.Tu me dás vigor de um touro, / 
óleo novo a me crismar, / minha 
vista enxerga longe/ os que estão a 
me espreitar, / meus ouvidos longe 
escutam/ o que estão a maquinar.
5.Qual palmeira brota o justo, / qual 
pau-d’arco a se expandir, / bem 
plantado em toda casa, / mesmo idoso 
irá florir, / proclamar que Tu és justo, / 
injustiça, não, em Ti.
6.Glória ao Pai que nos cultiva, / glória 
ao Filho que plantou, / e ao Espírito que 
rega/ com o orvalho do Amor, / glória 
ao Deus três vezes Santo/ cante o justo 
em seu louvor!

01. Pai Nosso
Min. da Palavra: Façamos juntos 
a oração que o próprio Jesus nos 
ensinou: Pai nosso...

02. Oração da Paz
Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo, 
dissestes aos vossos apóstolos: “eu 
vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz.” Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.
Ass.:  Amém!

Min. da Palavra: A paz do Senhor 
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Min. da Palavra: Irmãos saudai-vos 
com um gesto de comunhão fraterna.
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(Seguir orientações da diocese)

03. Comunhão
Min. da Eucaristia: Felizes os 
convidados para a ceia do Senhor! Eis 
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 
do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que 
entreis em minha casa, mas dizei uma 
só palavra e eu serei salvo!
Canto / procissão

04. Oração Final
Min. da Palavra: Ó Deus, vossa Palavra 
foi nosso alimento nesta celebração. 
Dai-nos, portanto, esta graça: que cada 
celebração ajude a crescer em nós a 
força que faz ser santos aqueles que 
alimentais. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Ritos Iniciais

• Acolhida fraterna

• Refrão orante para acender as 
velas do altar

• Estamos vivendo o ano Missionário 
Jovem, motivem a participação da 
juventude na celebração.

Rito de Agradecimento

• Crianças da catequese poderão 
apresentar diante do altar, e 
colocar num local previamente 
preparado, mudas de plantas, e 
sementes para plantar, após a 
bênção final, serem distribuídos 
para a família que quiser levar e 
cultivar.

Proposta da Equipe diocesana da 
Pastoral do Dízimo
DINÂMICA PARA O FINAL DA 
CELEBRAÇÃO:

Material necessário: 

a- Uma caixa de papelão, com 
o nome da comunidade em 
destaque, enfeitada com 
corações.

b- Sementes de feijão ou milho.

O que fazer?

Entregar a cada dizimista um 
pacotinho com sementes no 

1. Avisos / compromissos da 
comunidade
2. Homenagens

3. Bênção Final
Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Abençoe-vos o Deus 
todo poderoso: Pai, Filho e Espírito 
Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Ide em Paz! Colocai 
em prática a Palavra de Deus, sendo 
alegres portadores da paz! Que o 
Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!
Canto opcional
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início da celebração e no final da 
celebração pedir aos dizimistas 
que depositem na caixa de 
papelão. Enquanto eles depositam 
as sementes pode ser cantado um 
cântico voltado para o dízimo.  

Depois rezar a oração seguinte: 

Senhor Jesus, Semeador do 
Pai. Sempre semeias em nós de 
uma maneira nova. A mesa da 
sua Palavra coloca em nós uma 
semente sua para ser guardada, 
ouvida e vivida. Sabemos que o 
Pai não tem falta de fidelidade 
para fazer chover em nosso chão e 
sabemos que o Espírito torna esse 
solo sempre mais livre de pedras e 
espinhos.
Todo domingo se deixa saborear 
e provar de uma nova maneira: 
permita-nos extrair forças da 
Eucaristia para viver o que a Palavra 
nos pede. 
Não permitas que nosso coração 
seja tomado pelos espinhos 
do egoísmo e da mesquinharia 
que sufocam a alma e não deixa 
viver a alegria da partilha da 
contribuição do dízimo com a 
nossa comunidade. Amém!

a se perder!

Primeira leitura:  O profeta chama 
a atenção para a eficácia da palavra 
de Deus. Não retorna a Deus sem ter 
trabalhado tanto quanto deseja. 

Segunda leitura: Segundo o apóstolo, 
duas são as maneiras de levarmos a vida. 
Vivendo e assumindo o compromisso 
batismal, viver “segundo o Espírito”, 
ou seja, aceitando e acolhendo as 
propostas de Deus e a outra maneira 
é viver “segundo a carne”. O modo 
de viver “segundo a carne” é a vida 
daqueles que se instalam no egoísmo, 
orgulho e autossuficiência. 

Evangelho:  O semeador é único e 
espalhou sua semente de maneira justa, 
sem exceção das pessoas; mas cada 
solo, por si só, mostrou seu amor por 
seus frutos. O tema central da página 
do evangelho de hoje é a semeadura: o 
semeador é Jesus, a semeadura é a sua 
pregação, a semente é a sua palavra. 
Ele passa a revelação pública, aberta 
à multidão. Ele usa parábolas: pessoas 
simples, palavras simples. Em três casos, 
a semeadura não tem efeito: quando 
a semente cai na estrada, quando 
cai em terreno pedregoso, quando 
cai entre os espinhos. No entanto, 
essa é uma parábola de confiança: 
a semeadura no final produz uma 
colheita abundante. O Reino de Deus 
é afirmado apesar das dificuldades 
que encontra. No entanto, não é uma 
confiança fácil e superficialmente 
otimista: há dificuldades e obstáculos 
a serem superados com bravura. Mas a 
confiança na missão de Jesus domina, 
apesar de tudo: apesar da descrença 
dos judeus. 
Hoje, o Senhor semeia pela nossa 
mão. Pais que são “os primeiros e 

Oração
Pai, que a tua Palavra, semeada no meu 
coração, encontre solo propício onde 
possa produzir frutos de conversão. 
Não permitas que tua semente venha 
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principais professores de seus filhos 
também na fé” são semeadores. Os 
sacerdotes são semeadores: quantos 
pregações, quantos conselhos, 
quantos relacionamentos na vida de 
um padre! Catequistas e ministros são 
semeadores, do jardim de infância, à 
universidade da nossa vida. Todos os 
dizimistas são semeadores através de 
sua contribuição e exemplo de partilha e 
pertença à comunidade. Todos os cristãos 
são chamados a serem semeadores, em 
todos os inúmeros relacionamentos em 
que sua vida é tecida. 

Semear é sempre um mistério: o que 
nascerá? A parábola nos encoraja a 
confiar. Semear é sempre um risco: 
parte da semente será perdida, mas 
parte dará frutos. Onde? Quando? A 
resposta está no mistério de Deus e no 
coração humano. Temos que semear 
com confiança, porque a semente é 
boa, é a palavra de Deus. A PALAVRA 
DE DEUS traz consigo um potencial de 
salvação.

Equipe responsável por esta celebração: 
Equipe diocesana da Pastoral do Dízimo
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16º DOMINGO DO TEMPO COMUM
19 de Junho de 2020 

Cor Litúrgica: Verde – Nº. 1409
“Ser pequeno e paciente na Evangelização 

e colher bons frutos”.

01. Motivação
Animador: Bem-vindos, irmãos e 
irmãs!
Deus é paciente com seus eleitos 
e oferece vida em abundância a 
todos. E o Espírito Santo auxilia nossa 
fraqueza. Através de três pequenas 
parábolas deixemo-nos cativar por 
Cristo, aderindo ao seu projeto de vida 
para crescermos no amor em nossas 
relações fraternais. Cantemos!
Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida
Min. da Palavra: Em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. Palavra: Que o amor do Pai, a 
graça do Filho e a presença do Espírito 
Santo iluminador estejam sempre 
convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!
  
03. Ato Penitencial
Min. da Palavra: Diante da mesa da 
Palavra e da Eucaristia, reconheçamo-
nos pecadores e necessitados da 
misericórdia do Pai.
Breve momento de silêncio

Min. da Palavra: Confessemos os 
nossos pecados:
Confesso a Deus Todo-poderoso e 
a vós, irmãos e irmãs, que pequei 

muitas vezes, por pensamentos e 
palavras, atos e omissões, por minha 
culpa, minha tão grande culpa. 
E peço à Virgem Maria, aos anjos 
e Santos, e a vós, irmãos e irmãs, 
que rogueis por mim a Deus, nosso 
Senhor.

Min. da Palavra: O Deus todo-
poderoso, em sua imensa misericórdia, 
tenha compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna!
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: 
- Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós!

04. Glória (rezado ou cantado)

05. Oração Inicial
Breve momento de silêncio: Cada um coloque a 
intenção de seu coração, para este dia.

Min. da Palavra: Ó Deus, sede 
generoso para com os vossos filhos 
e filhas e multiplicai em nós os dons 
de vossa graça, para que, repletos de 
fé, esperança e caridade, guardemos 
fielmente vossos mandamentos. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém!
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01. Primeira Leitura
Sabedoria, 12, 13.16-19

02. Salmo Responsorial 85 (86) 
Resp.: Ó Senhor, vós sois bom, sois 
clemente e fiel.

03. Segunda Leitura
Romanos 8, 26-27

04. Aclamação ao Evangelho
R: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V: Eu te louvo, ó Pai, Santo,
     Deus do céu, Senhor da terra:
     Os mistérios do teu Reino
     Aos pequenos, Pai, revelas!

05. Evangelho
Mateus 13, 24-43

Min. Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. Palavra: Proclamação do 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, segundo Mateus.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

06. Homilia
O Ministro não se deve estender por mais de 
10 minutos.

07. Profissão de Fé
Min. da Palavra: Creio em Deus Pai...

08. Preces da Comunidade
Min. da Palavra: Confiantes elevemos 
as nossas preces ao Pai.
Seguem as preces preparadas pela 
comunidade, de acordo com sua realidade, ou 
conforme as sugestões da equipe diocesana 
da Pastoral do Dízimo.

Resposta: Ouvi-nos, Senhor

1. Senhor, rezamos pela Igreja, nascida 
como uma pequena semente de 
mostarda, para que saiba acolher 
todos os homens sob seus ramos, 
proclamando-lhes o Evangelho, com 
brandura e sinceridade. Oremos. 

2. Senhor, aumentai em nossos 
corações o desejo de contribuir com 
o nosso dízimo visando a expansão 
dos ensinamentos do Reino entre nós. 
Oremos. 

3. Senhor, rezamos para que toda 
pessoa batizada se abra ao dom 
do Espírito, aprenda a ouvi-lo em 
seu coração e esteja pronto para 
traduzir vossos ensinamentos em 
comportamento coerente. Oremos.
 
4. Senhor, rezamos para os pais e para todos 
os envolvidos no serviço da educação na 
fé, para que tenham paciência de respeitar 
os tempos e os ritmos de crescimento de 
cada pessoa, orientando-as a se abrirem 
ao amor de Deus.
 
5. Senhor, rezamos para que os cristãos 
desenvolvam a convicção de que no 
mundo o joio não prevalecerá sobre 
a boa semente e que o Reino se 
manifestará plenamente de acordo 
com a vossa vontade. Oremos.

Min. da Palavra: Pai de Bondade e de 
Justiça, atendei estes nossos pedidos. 
Por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso!
Ass.: Amém!

01. Partilha
Canto / procissão 
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Min. da Palavra: Nós reconhecemos, 
Senhor, que sabeis separar as boas 
sementes para Vosso celeiro. Com as 
nossas oferendas, ajudai-nos a servir 
sempre mais e melhor, e crescermos 
em Vosso amor.
Ass.: Amém!

Momento em que o Ministro da Eucaristia 
busca as reservas eucarísticas enquanto todos 
cantam um refrão próprio, para acompanhar 
a entrada solene do Santíssimo.

Sugestão de refrão eucarístico: “Eu Te 
conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos Te 
podem contemplar”

02. Louvação
Min. da Palavra: A nossa proteção 
está no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha 
oração.
Ass.: E chegue até vós o meu clamor!

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Em agradecimento, 
louvemos aquele que está presente 
entre nós, e nos dá forças em nosso 
agir, a cada dia de nossa vida.
Canto
Sugestão: “Hoje é dia de festa...”

dissestes aos vossos apóstolos: “eu 
vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz.” Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo. Amém
Min. da Palavra: A paz do Senhor 
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!
Min. da Palavra: Irmãos: saudemos 
quem está ao nosso lado com um 
gesto de comunhão fraterna.

(Seguir orientações da diocese)

03. Comunhão
Min. da Eucaristia: Felizes os 
convidados para a ceia do Senhor! Eis 
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 
do mundo!
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que 
entreis em minha casa, mas dizei uma 
só palavra e eu serei salvo!
Canto / procissão (Sugestão: O meu Reino tem 
muito a dizer ...)

04. Oração Final
Min. da Palavra: Ó Deus, como o 
pequeno grão de mostarda e como o 
fermento na massa, fazei crescer, em 
nossa vida, a vossa Palavra e a vossa 
Salvação, que hoje recebemos. Por 
Cristo, nosso Senhor!
Ass.: Amém!

01. Pai Nosso
Min. da Palavra: Façamos, juntos, 
a oração que o próprio Jesus nos 
ensinou: Pai nosso...

02. Oração da Paz
Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo, 

1. Avisos / compromissos da 
comunidade
2. Homenagens

3. Bênção Final
Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
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Min. da Palavra: Abençoe-vos o Deus 
todo poderoso: Pai, Filho e Espírito 
Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Ide em Paz! Colocai 
em prática a Palavra de Deus, sendo 
boas sementes, e alegres portadores 
da paz! Que o Senhor vos acompanhe!
Ass.: Graças a Deus!
Canto opcional

Nome e a quantidade de 
mantimento solicitado, e a oração 
abaixo. Terminada a distribuição 
dos papeis fazer juntos a oração:

Senhor Jesus, Semeador do Pai, 
Envia o teu Espírito Santo, agente 
de crescimento por excelência, 
para ensinar-nos a não ver apenas 
o mal no mundo, mas a descobrir 
o bem que cresce em nossa 
comunidade.  Envia o teu Espírito 
Santo, para nos salvar do egoísmo 
que sufoca a nossa caridade. Envia 
o teu Espírito Santo, para nos 
manter em confiança e esperança, 
convencidos de que o bem cresce 
mesmo no meio do mal e de 
que a Tua presença nos apoia e 
nos ilumina em todos os nossos 
caminhos. Amém!

Ritos Iniciais

• Preparar o espaço celebrativo com 
esmero, mas de forma simples, 
convidativa à oração.

• Meditar a Dimensão Missionária 
do Dízimo

Rito da Palavra: 

• Que a proclamação das leituras 
seja um ato sacramental, realizado 
com muita unção. Quanto ao 
Salmo, deve ser cantado de forma 
expressiva e orante.

• Fazer um breve silêncio entre 
uma e outra leitura, para melhor 
interiorizá-la.

Proposta da Equipe diocesana da 
Pastoral do Dízimo

Dinâmica:

Distribuir para cada participante 
da celebração um papel contendo: 

Introdução: Vamos olhar nossa 
realidade: passamos por tanta injustiça, 
corrupção, ambição, tantas pessoas 
mergulhadas no egoísmo, sem olhar 
para o lado. A Palavra de hoje nos 
convida a refletir em como agir de forma 
agradável ao Senhor. O Evangelho 
nos traz pequenas parábolas que nos 
fazem refletir em como se encontra 
nosso terreno ao receber a Palavra 
de Cristo: somos terrenos férteis? O 
poder de Deus está na capacidade 
de perdoar. E nós, sabemos perdoar? 
Temos consciência de que o Espírito 
Santo é nosso auxiliador? Façamos 
uma séria reflexão!
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Primeira leitura: Deus, apesar da 
sua força e onipotência, é indulgente 
e misericordioso para com a 
humanidade, mesmo quando esta 
se envolve na prática do mal.  Desta 
maneira, Deus convida os seus filhos 
e filhas a serem “humanos”, ou seja, 
terem um coração semelhante ao seu: 
misericordioso e indulgente. 

Segunda leitura: Ensina de outra 
maneira, como a bondade e a 
misericórdia de Deus se manifestam. 
Mostra-nos como o Espírito Santo – 
dom de Deus – vem em auxílio da 
nossa fragilidade, guiando-nos no 
caminho para a vida em Deus.

Evangelho: A passagem do evangelho 
é dirigida às multidões. O homem 
planta a semente de trigo na terra 
e, enquanto dormia, o inimigo, sem 
nome, lança o joio. O joio e trigo é uma 
imagem que nos representa. Temos 
coisas boas e ruins. Somos pessoas 
com sentimentos, boa vontade e 
fraquezas. Na vida, cada um de nós se 
viu diante de pessoas sábias, santas e 
boas e, também, diante de pessoas 
que semeiam ódio, rancor, divisão nas 
famílias, comunidades, sociedade, em 
qualquer lugar, disputando o poder, 
caluniando, difamando, aproveitando a 
bondade e a generosidade dos outros, 
passando por verdadeiras e autênticas 
mentiras e notícias falsas de todo tipo.

Estamos expostos a um mundo em 
comunicação global, corremos o risco 
de entrar nessa onda do bem e do 
mal, de acordo com o modelo de uma 
cultura de pensamento fraco, que não 
recompensa os santos e os bons, mas 

protege os delinquentes e os maus.

Bom, trigo e joio estão juntos em 
todas as partes da terra, deste tempo, 
mas no final o julgamento de Deus 
chegará e será feita uma limpeza real 
e definitiva. Considere o que o próprio 
Jesus diz, explicando aos discípulos, 
depois de ter dispensado o povo, na 
parábola do trigo e do joio: «Quem 
semeia a boa semente é o Filho do 
homem. O campo é o mundo e a boa 
semente são os filhos do Reino. O joio 
são os filhos do Maligno e o inimigo 
que o semeou é o diabo. A colheita é 
o fim do mundo e os ceifeiros são os 
anjos. Assim como o joio é coletado e 
queimado no fogo, assim será no fim 
do mundo. O Filho do homem enviará 
seus anjos, os que recolherão do seu 
reino todos os escândalos e todos os 
que cometem iniquidade e os jogam 
na fornalha ardente, onde haverá 
choro e ranger de dentes. Então os 
justos brilharão como o sol no reino de 
seu Pai.

Enquanto não chega o tempo da 
colheita, ainda temos que conviver 
com as imperfeições no mundo, na 
Igreja, em sua vida. Mas não sejamos 
derrotistas. Apesar do joio, o bom 
grão crescerá com o tempo. Façamos 
o nosso melhor, deixemos o resto nas 
mãos de Deus. Sejamos fiéis a Deus, 
e Ele fará o resto. Uma das maneiras 
bonitas de expressarmos a nossa 
fidelidade a Deus é contribuição 
consciente do dízimo. Contribuir com o 
dízimo é vencer o joio do egoísmo que 
atua em nossos corações. 

Equipe Responsável por esta celebração: 
Equipe diocesana da Pastoral do Dízimo
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01. Motivação
Animador: Irmãos e irmãs, a liturgia 
deste domingo nos convida a refletir 
sobre o tesouro do Reino de Deus, 
investimento supremo que devemos 
fazer em nossas vidas: A sabedoria para 
fazer escolhas. A opção pelo dízimo não 
se baseia no simples gesto de “entregar 
dinheiro na igreja”, mas requer algo 
mais amplo: o compromisso com a vida 
e os valores do Reino. Rezemos nesta 
celebração pelos avós. Cantemos.
Canto/procissão de entrada

02. Acolhida
Min. da Palavra: Em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Que o amor do Pai, a 
graça do Filho e a presença do Espírito 
Santo iluminador, estejam sempre 
convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

03. Ato Penitencial
Min. da Palavra: De coração contrito 
supliquemos a misericórdia do Senhor.
(Breve momento de silêncio)
Canto penitencial
 
Min. da Palavra: O Deus todo-
poderoso, em sua imensa misericórdia, 
tenha compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna.
Ass.: Amém!

04. Glória (rezado ou cantado)
Min. da Palavra: Glorifiquemos a Deus.

05. Oração Inicial
Min. da Palavra: Ó Deus, nossa força 
e nossa esperança, vós santificais as 
nossas vidas com a ternura do vosso 
Espírito. Derramai sobre nós a vossa 
misericórdia para que, guiados e 
conduzidos por vós, pratiquemos a 
justiça na terra e testemunhemos 
firmemente o vosso reino.  Por Cristo, 
nosso Senhor. 
Ass.: Amém!

17º DOMINGO DO TEMPO COMUM
26 de Julho de 2020 

Cor Litúrgica: Verde – Nº. 1410
 “O cuidar passa pelo ato de partilhar e requer 

a coragem de se fazer esta escolha. ”

01. Primeira Leitura
1Reis 3,5. 7 - 12

02. Salmo Responsorial: 118 (119)
Resp.: “Como eu amo, Senhor, a vossa 
lei, vossa palavra! ”

03. Segunda Leitura
Romanos 8, 28 - 30

04. Canto de aclamação ao 
Evangelho
Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
Eu te louvo, ó Pai Santo, * Deus do céu, 
Senhor da terra: * os mistérios do teu 
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Reino * aos pequenos, Pai, revelas!

05. Evangelho
Mateus 13, 44 - 52

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Proclamação do 
Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Mateus. 
Ass.: Glória a vós, Senhor!

06. Homilia
(O ministro não se deve estender por mais de 10 
minutos) 

07. Profissão de Fé
Min. da Palavra:  Professemos a nossa 
fé: Creio em Deus Pai...

08. Preces da Comunidade
Min. da Palavra: Confiantes no amor 
de Deus elevemos a Ele as nossas 
preces, os nossos pedidos.
 (Seguem as preces preparadas pela comunidade, 
de acordo com sua realidade, ou conforme 
sugestões da equipe diocesana da Pastoral do 
Dízimo)

Resposta: Senhor preencha o nosso 
coração com a sabedoria do vosso 
reino.  

1. Senhor, vos pedimos, para que a 
santa Igreja tenha a consciência de 
ser a grande rede de amor que lança 
todos os dias no mar da humanidade 
e aprende a acolher, sem preconceitos 
e intransigências, todos os homens 
desejosos de salvação. Oremos.

2. Senhor, vos pedimos pelos 
governantes, para que saibam agir com 
sabedoria e discernimento, agindo 
para o bem do homem, especialmente 
dos pobres e fracos. Oremos.

3. Senhor, vos pedimos por aqueles que 
foram esmagados pela fragilidade e 
pelo egoísmo, para que compreendam 
que somente Cristo é o tesouro da vida 
de todo homem. Oremos.

4. Senhor, vos pedimos para que 
todos os cristãos despertem sua fé e a 
consciência para o dever de contribuir 
fielmente, com o seu dízimo. Oremos.

5. Senhor, vos pedimos pela nossa 
comunidade, para que se torne 
acolhedora e alegre, experimentando 
a beleza de ser cristão em comunhão 
fraterna. Oremos.

Min. da Palavra: Pai de bondade e de 
justiça, atendei estes nossos pedidos. 
Por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso. 
Ass.: Amém!

01. Partilha
Canto/procissão 

Min. da Palavra: Pai Santo, quando 
vosso Filho nos ensinou a rezar colocou 
como o centro de sua oração o pedido 
do pão. Nós precisamos do alimento: a 
comida, a Palavra, a Eucaristia. Tendo 
ouvido vossa Palavra, apresentamos 
estas ofertas. A comida na mesa de 
nossos irmãos se transforme em ação 
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de graças. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Momento em que o Ministro da Eucaristia busca 
as reservas eucarísticas enquanto todos cantam 
um refrão próprio, para acompanhar a entrada 
solene do Santíssimo. 

02. Louvação
Min. da Palavra: A nossa proteção está 
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, minha 
oração.
Ass.: Que chegue até vós o meu clamor!

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Louvemos o Pai 
presente entre nós e que nos fortalece 
em nosso agir. 
(SL 92): (Ofício Divino das Comunidades, 
p.117)
Como o pau-d’arco a florir/ vai se 
expandir, vai se expandir, vai se 
expandir, / o justo vai em ti, Senhor!
1.Como é bom agradecer/ e tocar em 
teu louvor, / de manhã e pela noite. / 
Proclamar o teu amor, / celebrar com 
violões/ os teus feitos, ó Senhor!
2.Em teus feitos eu me alegro, / no labor 
das tuas mãos, / tuas obras são demais, 
/ teus projetos fundo vão/ e só mesmo 
o insensato/ nada disso entende não!
3.Como erva pelos campos/ os maus 
podem florescer, / mas acabam 
destruídos, / seu destino é perecer;/ Tu, 
Senhor, lá nas alturas! / Malfeitores a 
correr!
4.Tu me dás vigor de um touro, / 

óleo novo a me crismar, / minha 
vista enxerga longe/ os que estão a 
me espreitar, / meus ouvidos longe 
escutam/ o que estão a maquinar.
5.Qual palmeira brota o justo, / qual 
pau-d’arco a se expandir, / bem 
plantado em toda casa, / mesmo idoso 
irá florir, / proclamar que Tu és justo, / 
injustiça, não, em Ti.
6.Gloria ao Pai que nos cultiva, / glória 
ao Filho que plantou, / e ao Espírito que 
rega/ com o orvalho do Amor, / glória 
ao Deus três vezes Santo/ cante o justo 
em seu louvor!

01. Pai Nosso
Min. da Palavra: Façamos juntos 
a oração que o próprio Jesus nos 
ensinou: Pai Nosso...

02. Oração da Paz
Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo, 
dissestes aos vossos apóstolos: “eu 
vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz.” Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo. 
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A paz do Senhor 
esteja sempre convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Min. da Palavra: Irmãos e irmãs, 
saudai-vos com um gesto de comunhão 
fraterna.

(Seguir orientações da diocese)
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03. Comunhão
Min. da Eucaristia: Felizes os 
convidados para a ceia do Senhor. Eis 
o Cordeiro de Deus que tira o pecado 
do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que 
entreis em minha casa, mas dizei uma 
só palavra e eu serei salvo!
Canto / procissão

04. Oração Final
Min. da Palavra: Ó Deus, mãe de 
compaixão, que atendeste nossos 
pedidos e nos encheste de graça nesta 
celebração: envia vosso Espírito sobre 
todos nós. Ele nos anime, para que, 
nesta semana que começa, possamos 
ser perseverantes na oração e firmes na 
busca do vosso rosto. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.
Ass.: Amém! 

01. Avisos / Compromissos da 
comunidade
02. Homenagens

03. Bênção Final
M. da Palavra: Abençoe-vos o Deus 
todo-poderoso: Pai, Filho e Espírito 
Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Ide em paz! Colocai 
em prática a Palavra de Deus, sendo 
alegres portadores da Paz! Que o 
Senhor vos acompanhe!
Ass.: Graças a Deus!

RITOS INICIAIS

• Cuidar para que as pessoas 
se sintam bem acolhidas, 
principalmente os avós.

• Considerando que neste domingo 
será privilegiada a formação cristã, 
os catequistas poderão participar 
na procissão de entrada.

RITO DA PALAVRA

• Escolher os leitores com 
antecedência para que as leituras 
sejam bem proclamadas.

RITOS FINAIS

• A comunidade poderá promover 
um sorteio de brindes para os 
dizimistas mirins e jovens. 

Proposta da Equipe diocesana da 
Pastoral do Dízimo

Dinâmica:

- Terminado o canto inicial, antes 
da saudação do presidente 
da Celebração: Convidar os 
participantes para entregar 
os alimentos solicitados na 
celebração do domingo passado e 
que serão usados para montar as 
cestas básicas para os carentes da 
comunidade. Durante a procissão 
de entrega dos alimentos, pode 
se cantar o cântico que lembra 
necessidade da partilha como um 
gesto de amor cristão.
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- No final da missa ou celebração 
convidar alguns dizimistas para 
partilhar o seu testemunho. Não se 
esqueça de avisá-los no domingo 
anterior. Pedindo que sejam breves. 

Introdução: A primeira e mais 
importante questão abordada neste 
texto é a das nossas prioridades. Para 
Mateus, não há qualquer dúvida: ser 
cristão é ter como prioridade, como 
objetivo mais importante, como valor 
fundamental, o Reino. O cristão vive 
no meio do mundo e é todos os dias 
desafiado pelos esquemas e valores 
do mundo, mas não pode deixar que 
a procura dos bens seja o objetivo 
número um da sua vida, pois o Reino é 
partilha. O que comanda a minha vida?  
Quais são os valores pelos quais eu sou 
capaz de deixar tudo? Que significado 
tem as propostas de Jesus na minha 
escala de valores? 

 
Primeira leitura:  A figura do rei 
Salomão, que sucedeu o rei Davi 
no reino de Israel, imediatamente 
se destaca aos nossos olhos. Não 
pede ao Senhor nada de material 
ou poder político e econômico, 
apenas a capacidade de discernir 
para as pessoas, confiadas a sua 

responsabilidade, de maneira sábia e 
equilibrada.

Segunda leitura:  Convida-nos a 
reconhecer o valor mais alto, que se 
sobrepõe a todos os outros valores 
e propostas:  seguir o caminho e a 
proposta de Jesus. 

Evangelho: No texto do Evangelho, 
encontramos três outras parábolas 
ditas por Jesus para apresentar a 
verdadeira face do Reino de Deus: 
Três parábolas do Reino. O tesouro 
escondido no campo, a pérola preciosa 
e a rede lançada ao mar. Três referências 
claras de como acolher o reino de 
Deus em nossa vida, como enriquecê-
lo com nosso compromisso pessoal, 
aprimorando as obras do bem e o que 
realmente importa e, finalmente, como 
ter cuidado ao trabalhar para alcançar 
o verdadeiro propósito de estar a 
caminho: o Reino, que é a salvação 
eterna. 

Afinal, também nesse evangelho 
nos é dito com extrema clareza que “os 
anjos virão e separarão os maus dos 
bons e os jogarão na fornalha ardente, 
onde haverá choro e ranger de dentes”. 
O risco de condenação eterna para 
todos é um fato verdadeiro e não 
hipotético. Portanto, o próprio Jesus 
recomenda que ajamos de acordo: 
“Por esse motivo, todo escriba, que se 
tornou discípulo do reino dos céus, é 
como um senhorio que extrai coisas 
novas e antigas de seu tesouro”.
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Renovar, andar, não parar, é esse 
o compromisso do cristão batizado. 
A meta de cada cristão não é sucesso 
material, mas a salvação de sua alma. A 
sabedoria consiste precisamente nisto. 
A luz do evangelho de hoje, fixando 
o nosso olhar na realidade da maioria 
das comunidades: a falta de recursos 
financeiros para levarmos a pregação 
do Evangelho, falta de boas salas de 
catequese, centros de Evangelização 
mau cuidados, templos pequenos, com 
bancos desconfortáveis, um número 

pequeno de dizimistas fiéis, etc., 
podemos nos questionar: encontramos 
o Cristo, tesouro escondido no coração 
das nossas comunidades? 

Rezemos ao Pai, fonte de sabedoria, 
que nos revelou em Cristo o tesouro 
escondido e a pérola preciosa que 
conceda o discernimento do Espírito, 
por que sabemos apreciar o valor 
inestimável do seu reino entre as coisas 
do mundo. 

Equipe responsável por esta celebração: 
Equipe diocesana da Pastoral do Dízimo
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