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

Celebração Dominical - Ano XLI - Nº 2349
14º DOMINGO DO TEMPO COMUM
05 de julho de 2020 - Ano A - Verde
“Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve”.

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: A presente liturgia mostra-nos Jesus que
olhando ao seu redor vê muitas pessoas vivendo de um modo cansado. A estes, diz: “Vós que
estais cansados, vinde a mim”. Quando abatidos
pelos pesados fardos da existência, Deus é único
refúgio. Aproximemo-nos de sua mesa, cantando.
02. CANTO INICIAL
97º enc.
Ref.: Vimos Senhor te dar graças no teu santuário de paz / E louvar teu amor que não passa, com salmos, hinos e canções espirituais.
1. Cantemos ao Senhor um canto novo / Terra
inteira cante alegre ao Senhor/ No seu templo
santo brilham sempre/ A majestade, a beleza e o
esplendor.
2. A Ti preste louvor todo ser vivo / Terra, céu, lua,
mar, estrelas, sol/ E quem quiser Te dar maior
louvor/ Maior parte Te dê de seu amor.
3. Aqui estamos Senhor somos teu povo/ Deus da
vida, salvador, libertador/ Peregrinos, nós estamos
a caminho/ Na esperança, na unidade, no amor.
03. SAUDAÇÃO
04. ATO PENITENCIAL
Presid.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos
convidados a morrer para o pecado e ressurgir para
uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da
misericórdia do Pai. (Pausa)

05. CANTO PENITENCIAL

S.: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai.
T.: Senhor, piedade. Piedade de nós! Senhor,
piedade. Piedade de nos! (Bis)
S.: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos.
T.: Cristo, piedade. Piedade de nós! Cristo,
piedade. Piedade de nós! (Bis)
S.: Senhor, que sois a vida que renova o mundo.
T.: Senhor, piedade. Piedade de nós! Senhor,
piedade. Piedade de nos! (Bis)
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06. GLÓRIA
96ºenc.
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!
07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos
filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias
eternas. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA
Coment.: Jesus fica incomodado com a situação
daqueles, cujas vidas tornou-se um peso. Por isso,
todos são convidados a colocar o Espírito de Deus
em suas vidas, pois Ele vem ao nosso encontro com
sua paz e ternura que abraça toda criatura.

I LEITURA - Zc 9,9-10
08. LEITURA DO PROFETA ZACARIAS
Assim diz o Senhor: 9“Exulta, cidade de Sião!
Rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem
teu rei ao teu encontro; ele é justo, ele salva; é humilde e vem montado num jumento,
um potro, cria de jumenta. 10Eliminará os
carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém;
ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará
a paz às nações. Seu domínio se estenderá
de um mar a outro mar, e desde o rio até aos
confins da terra”. PALAVRA DO SENHOR.
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09. SALMO RESPONSORIAL
Sl 144 (145)
R.: Bendirei, eternamente, vosso nome, ó Senhor!
Mel.: “Com carinho...” 96º Enc.
1. Ó meu Deus, quero axaltar-vos, ó meu Rei,
E bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos
os dias haverei de bendizer-vos, Hei de louvar o
vosso nome para sempre.
2. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor,
é paciência, é compaixão. O Senhor é muito
bom para com todos, Sua ternura abraça toda
criatura.
3. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem,
E os vossos santos com louvores vos bendigam!
Narrem a glória e o esplendor do vosso reino E
saibam proclamar vosso poder!
4. O Senhor é amor fiel em sua palavra, É santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta
todo aquele que vacila E levanta todo aquele
que tombou.

II LEITURA - Rm 8,9.11-13
10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS
ROMANOS - Irmãos: 9Vós não viveis segundo a
carne, mas segundo o espírito, se realmente o
Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não
tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo.
11
E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus
dentre os mortos mora em vós, então aquele
que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos
vivificará também vossos corpos mortais por
meio do seu Espírito que mora em vós. 12Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para
com a carne, para vivermos segundo a carne.
13
Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis,
mas se, pelo espírito, matardes o procedimento
carnal, então vivereis. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO (Mt 11,25-30)
11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (96º Enc.)
Ref.:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (bis)
1. Eu te louvo, ó Pai Santo! Deus do céu, Senhor
da Terra; os mistérios do teu Reino aos pequenos,
Pai revelas.
12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO MATEUS - Naquele
tempo, Jesus pôs-se a dizer: 25“Eu te louvo, ó
Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos
e as revelaste aos pequeninos. 26 Sim, Pai,
porque assim foi do teu agrado. 27Tudo me foi
entregue por meu Pai, e ninguém conhece o
Filho, senão ao Pai, e ninguém conhece o Pai,
senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser
revelar. 28Vinde a mim todos vós que estais
cansados e fatigados sob o peso dos vossos
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fardos, e eu vos darei descanso. 29Tomai sobre
vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou
manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. 30Pois o meu jugo é suave e o
meu fardo é leve”. PALAVRA DA SALVAÇÃO.
13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ
14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)
Presid.: Caríssimos irmãos e irmãs, oremos ao Senhor, que nos deu a força do Espírito para fazermos
morrer as obras da carne, e, em nome de toda a
humanidade, O invoquemos:
R.: Senhor, escutai a nossa prece.
1. Pelo Papa Francisco, pastor dado por Deus à sua
Igreja, pelos bispos, padres e diáconos a ele unidos
na caridade e por cada uma das dioceses onde trabalham, rezemos ao Senhor...
2. Pelos cientistas e homens cultos que não crêem
em Deus, por aqueles que O procuram, mas não
O encontram, e pelos pequeninos, a quem Jesus
revela o Pai, rezemos ao Senhor...
3. Pelos que andam cansados e oprimidos, pelos
que vivem dominados pelo medo e pelos que se
deixam conduzir pelo Espírito, rezemos ao Senhor...
(Outras intenções da comunidade, Covid – 19, etc.)
Presid.: Senhor, que na palavra proclamada neste
dia nos revelais a mansidão do vosso Filho, o Salvador que veio ao nosso encontro, ensinai-nos a
louvar o vosso nome e a exaltar-Vos como nosso
Deus e nosso Rei. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
15. CANTO DAS OFERENDAS
1. O pão e o vinho são os frutos desta terra / E do
trabalho que a mão humana empreendeu / Eles
contêm toda força e energia / São os dons da
natureza criada por Deus
Ref.: Bendito seja o Senhor da Criação / Pelo
vinho e pelo pão neste Santo Altar / Por nossa
vida a serviço dos irmãos / Ela é dom, é doação de quem vive para amar.
2. O pão e o vinho se traduzem em nossa vida /
(A alegria, o sofrimento ou os frutos seus) / Neles
estão todo o clamor e a esperança / De um mundo novo no projeto do bondoso Deus.
3. No pão e o vinho está a plena ação de graças /
Traduzida em louvor e gratidão / Ao Senhor que
nos acolhe e nos envolve / Em sua graça, em seu
terno Coração.
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Possamos, ó Deus, ser purificados pela
oferenda que vos consagramos; que ela nos leve,
cada vez mais, a viver a vida do vosso reino. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.
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17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV
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Presid.: Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos
graças: só vós sois o Deus vivo e verdadeiro que
existis antes de todo o tempo e permaneceis para
sempre, habitando em luz inacessível. Mas, porque
sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes
todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas
criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz.
T.: Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz!
Presid.: Eis, pois, diante de vós todos os Anjos que
vos servem e glorificam sem cessar. Contemplando
a vossa glória. Com eles, também nós, e, por nossa
voz, tudo o que criaste, celebramos o vosso nome,
cantando (dizendo) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...
Presid.: Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai
santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas
as coisas: criastes o homem e a mulher à vossa
imagem e lhes confiastes todo o universo, para
que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda
criatura. E quando pela desobediência perderam a
vossa amizade, não os abandonastes ao poder da
morte, mas a todos socorrestes com bondade, para
que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar.
T.: Socorrei, com bondade, os que vos buscam!
Presid.: E, ainda mais, oferecestes muitas vezes
aliança aos homens e às mulheres e os instruístes
pelos profetas na esperança da salvação. E de tal
modo, Pai santo, amastes o mundo que, chegada a
plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio
Filho para ser o nosso Salvador.
T.: Por amor nos enviastes vosso Filho!
Presid.: Verdadeiro homem, concebido do Espírito
Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a
condição humana, menos o pecado, anunciou aos
pobres a salvação, aos oprimidos, a liberdade, aos
tristes, a alegria. E para realizar o vosso plano de
amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos
mortos, venceu a morte e renovou a vida.
T.: Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte!
Presid.: E, a fim de não mais vivermos para nós,
mas para ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro
dom aos vossos fiéis para santificar todas as coisas,
levando à plenitude a sua obra.
T.: Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito!
Presid.: Por isso, nós vos pedimos que o mesmo
Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de
que se tornem o Corpo e o X Sangue de Jesus Cristo,
vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este
grande mistério que ele nos deixou em sinal da eterna
aliança.T.: Santificai nossa oferenda pelo Espírito!
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Presid.: Quando, pois, chegou a hora, em que por
vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus
que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto
ceavam, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu e
deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E
COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, ele tomou
em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI,
TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR
TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
T.: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
Presid.: Celebrando, agora, ó Pai, a memória da
nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e
sua descida entre os mortos, proclamamos a sua
ressurreição e ascensão à vossa direita, e, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o
seu Corpo e Sangue, sacrifício do vosso agrado e
salvação do mundo inteiro.
T.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Presid.: Olhai, com bondade, o sacrifício que destes
à vossa Igreja e concedei aos que vamos participar
do mesmo pão e do mesmo cálice que, reunidos
pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em
Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória.
T.: Fazei de nós um sacrifício de louvor.
Presid.: E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos
quais vos oferecemos este sacrifício: o vosso servo
o Papa Francisco, o nosso Bispo Carlos José, os
bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os
ministros, os fiéis que, em torno deste altar, vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero.
T.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Presid.: Lembrai-vos também dos que morreram na
paz do vosso Cristo e de todos os mortos dos quais
sós vós conhecestes a fé.
T.: A todos saciai com vossa glória!
Presid.: E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que, com a Virgem Maria,
mãe de Deus, com o Apóstolos e todos os Santos,
possamos alcançar a herança eterna no vosso
reino, onde, com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por
Cristo, Senhor nosso.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda
graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós,
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para
sempre.Todos: Amém!
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RITOS DA COMUNHÃO
18. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e
dai-nos hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e
protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a
esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Presid.: 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.
T.: Amém.
Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
T.: O amor de Cristo nos uniu.
(Saudação da Paz)
19. CANTO DE COMUNHÃO I
1. Quando te domina o cansaço, e já não
puderes dar um passo, quando o bem ao
mal ceder, e tua vida não quiser ver um novo
amanhecer: Levanta-te e come! Levanta-te e
come! Que ocaminho é longo, caminho longo!
Ref.: Eu sou teu Alimento, ó caminheiro! Eu
sou o Pão da Vida verdadeiro! Te faço
caminhar, vale e monte atravessar, pela
Eucaristia,Eucaristia!
2. Quando te perderes no deserto, e a morte
então sentires perto, sem mais forças pra subir,
sem coragem de assumir o que Deus de ti pedir:
Levanta-te...
3. Quando a dor, o medo, a incerteza, tentam
apagar tua chama acesa, e tirar do coração a
alegria e a paixão, de lutar, não ser em vão:
Levanta-te...
4. Quando não achares o caminho, triste e
abatido, vais sozinho, o olhar sem brilho e luz,
sob o peso de tua cruz, que a lugar nenhum
conduz: Levanta- -te...
5. Quando a voz do anjo então ouvires, e o
coração de Deus sentires, te acordando para o
amor, renovando o teu vigor - água e pão,o bem
maior: Levanta-te...
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20. CANTO DE COMUNHÃO II
(95º enc.)
Ref.: Provai e vede, provai e vede quão suave
é Senhor Deus, quão suave é o Senhor Deus.
1. Bendirei o Senhor para sempre, na minha boca
seu louvor não vai cessar. Vinde comigo, com
alegria, engrandecer o Senhor Deus e o exaltar.
2. É feliz quem em Deus busca refúgio, na sua
vida nada lhe pode faltar, vinde comigo, vinde
ouvir-me. Dos meus temores o Senhor me fez livrar
3. O Senhor volta seus olhos para o justo, que
faz o bem, que não engana e busca a paz. E Ele
atende os seus clamores reconhecendo todo o
bem que o justo faz.
21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Nós vos pedimos, ó Deus, que,
enriquecidos por essa tão grande dádiva, possamos
colher os frutos da salvação sem jamais cessar
vosso lourvor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

RITOS FINAIS

Exortações Finais e Bênção
22. BÊNÇÃO SOLENE
23. CANTO FINAL
1. Quando o dia da paz renascer, quando o sol
da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o
povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu
vou cantar.
Ref.: Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo; no olhar do homem a certeza
do irmão, reinado do povo.
2. Quando as cercas caírem no chão, quando
as mesas se encherem de pão, eu vou cantar.
Quando os muros que cercam os jardins, destruídos, então os jasmins vão perfumar.
TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd - Os 2,16.17b-18.21-22; Sl 144(145); Mt 9,18-26
3ª Vd - Os 8,4-7.11-13; Sl 113B(115); Mt 9,32-38
4ª Br - Os 10,1-3.7-8.12; Sl 104(105); Mt 10,1-7
5ª Vd - Os 11,1-4.8c-9; Sl 79(80); Mt 10,7-15
6ª Br - Os 14,2-10; Sl 50(51); Mt 10,16-23
Sb Vd - Is 6,1-8; Sl 92(93); Mt 10,24-33
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