
19º DOMINGO DO TEMPO COMUM

09 de agosto de 2020 - Ano A - Verde

“Coragem, sou eu. Não tenhais medo.” Mt 14,27

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Ao longo da jornada rumo à eternidade 
enfrentamos, por vezes, momentos de turbulência e 
medo. Nestas horas, Jesus é o grande refúgio, nos 
ampara e ensina-nos a não temer, pois permanece 
junto dos seus. Rezemos pelas famílias de modo 
que, pais, mães e filhos, possam superar, em Deus, 
as adversidades da vida.

02. CANTO INICIAL                        (90º encontro)
1. Para escutar tua Palavra, me chamaste: aqui 
estou/ Estar à serviço da vida, Jesus Cristo convi-
dou/ Pra viver o seguimento, aqui estou! Aqui estou!
Ref.: Vinde ver (vinde ver), como é bom (como 
é bom)/ Celebrar a vocação, aprender com 
os talentos de cada um/ Na partilha da vida e 
dons! (bis)
2. Comunidade reunida, é convidada a viver/ O 
evangelho em sua vida, para o chamado respon-
der./ Coragem para a decisão é preciso ter! É 
preciso ter!
3. E ser presença missionária, discernindo a vo-
cação/ Com atitude solidária à serviço da missão/ 
Disponível pra segui-lo, na oração! Na oração!

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Presid.: O Senhor diss: “Quem dentre vós estiver 
sem pecado atire a primeira pedra”. Reconheçamo-
-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente 
do fundo do coração.

05. CANTO PENITENCIAL 
1. Senhor que viestes salvar os corações arrependidos.
Ref.: Piedade, piedade, piedade de nós. (bis)
2. Ó Cristo que viestes chamar os pecadores humi-
lhados.
3. Senhor que intercedeis por nós junto a Deus Pai, 
que nos perdoa.
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Presid.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à 
vida eterna.
Todos: Amém.

06. GLÓRIA 
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 
seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados.

Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! (bis)
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, ben-
dizemos, Damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos. Senhor nosso, Jesus Cristo, 
Unigênito do Pai; Vós, de Deus cordeiro santo, 
nossas culpas perdoai.

3. Vós que estais junto do Pai, como nosso inter-
cessor, Acolhei nossos pedidos, atendei nosso 
clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, 
o Senhor, Com o Espírito Divino de Deus Pai, no 
esplendor. Amém! Amém!

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Deus eterno e todo-poderoso, a quem 
ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais 
um coração de filhos, para alcançarmos um dia a 
herança que prometestes. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Nosso encontro com Deus pela fé não 
está isento de incertezas e temores. Mas o fantasma 
do medo desvanece e as crises de fé são superadas 
quando aceitamos a presença de Deus em nossa 
vida pessoal e comunitária.

I LEITURA - 1Rs 19,9a.11-13a

08.  LEITURA DO PRIMEIRO LIVRO DOS 
REIS - Naqueles dias, ao chegar a Horeb, o 
monte de Deus, 9ao profeta Elias entrou numa 
gruta, onde passou a noite. E eis que a pala-
vra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: 
11“Sai e permanece sobre o monte diante do 
Senhor, porque o Senhor vai passar”. Antes 
do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e 
forte, que desfazia as montanhas e quebrava os 
rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. 
Depois do vento, houve um terremoto. Mas o 
Senhor não estava no terremoto. 12Passado 
o terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não 
estava no fogo. 13aE depois do fogo, ouviu-se 
um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, 
Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-
-se à entrada da gruta. PALAVRA DO SENHOR.
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09. SALMO RESPONSORIAL              Sl 84(85)
(Mel.: “Que Deus nos dê a sua graça...” 94º Enc.)
Ref.: Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, 
e a vossa salvação nos concedei!
1. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz 
que ele vai anunciar. Está perto a salvação dos 
que o temem, e a glória habitará em nossa terra.
2.  A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e 
a paz se abraçarão; da terra brotará a fidelidade, 
e a justiça olhará dos altos céus.
3. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a 
nossa terra nos dará suas colheitas; a justiça 
andará na sua frente e a salvação há de seguir 
os passos seus.

II LEITURA - Rm 9,1-5

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS 
ROMANOS - Irmãos: 1Não estou mentindo, 
mas, em Cristo, digo a verdade, apoiado no 
testemunho do Espírito Santo e da minha 
consciência. 2Tenho no coração uma grande 
tristeza e uma dor contínua, 3a ponto de desejar 
ser eu mesmo segregado por Cristo em favor 
de meus irmãos, os de minha raça. 4Eles são 
israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, 
a glória, as alianças, as leis, o culto, as pro-
messas 5e também os patriarcas. Deles é que 
descende, quanto à sua humanidade, Cristo, 
o qual está acima de todos, Deus bendito para 
sempre! Amém! PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mt 14,22-33

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (bis)                                                                                                        
1. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperan-
ça e amor, eu espero em sua palavra, hosana, ó 
Senhor, vem, me salva!

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JE-
SUS CRISTO SEGUNDO MATEUS - Depois da 
multiplicação dos pães, 22Jesus mandou que os 
discípulos entrassem na barca e seguissem, à 
sua frente, para o outro lado do mar, enquan-
to ele despediria as multidões. 23Depois de 
despedi-las, Jesus subiu ao monte, para orar 
a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali, 
sozinho. 24A barca, porém, já longe da terra, era 
agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. 
25Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os 
discípulos, andando sobre o mar. 26Quando os 
discípulos o avistaram, andando sobre o mar, 
ficaram apavorados, e disseram: “É um fan-
tasma”. E gritaram de medo. 27Jesus, porém, 
logo lhes disse: “Coragem! Sou eu. Não tenhais 
medo!” 28Então Pedro lhe disse: “Senhor, se és 

tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando 
sobre a água”. 29E Jesus respondeu: “Vem!” 
Pedro desceu da barca e começou a andar so-
bre a água, em direção a Jesus. 30Mas, quando 
sentiu o vento, ficou com medo e, começando 
a afundar, gritou: “Senhor, salva-me!” 31Jesus 
logo estendeu a mão, segurou Pedro, e lhe dis-
se: “Homem fraco na fé, por que duvidaste?” 
32Assim que subiram no barco, o vento se acal-
mou. 33Os que estavam no barco, prostraram-se 
diante dele, dizendo: “Verdadeiramente, tu és 
o Filho de Deus!” PALAVRA DA SALVAÇÃO.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS

Presid.: Confiantes no Senhor que nos ama e escu-
ta nossa oração, rezemos:

R: Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias!
1. Deus Pai, fazei que cada família se torne, me-
diante o vosso Filho Jesus e com a força do Espírito 
Santo, fonte de divina caridade e célula viva da Igre-
ja. Rezemos ao Senhor...

2. Deus Pai, fazei que o amor que une os pais, re-
forçado pela oração e pela graça do sacramento do 
matrimônio, seja mais forte que toda fraqueza e pre-
valeça ante as disficuldades. Rezemos ao Senhor...

3. Deus Pai, fazei que os filhos encontrem na fa-
mília o fundamento para crescer na verdade e no 
amor, sejam eles promotores de paz e luz às suas 
casas. Rezemos ao Senhor...

(Para conclusãos das preces podem ser utilizadas 
as seguintes orações.)

ORAÇÃO VOCACIONAL (Sugestão)

Jesus, mestre divino, que chamastes os após-
tolos a vos seguirem, continuai a passar pelos 
nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas 
nossas escolas e continuai a repetir o convite a 
muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pes-
soas convidadas. Dai força para que vos sejam 
fiéis na missão de apóstolos leigos, sacerdotes, 
diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do 
Povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.

ORAÇÃO DO DIZIMISTA (Sugestão)

Senhor, nosso Deus e Pai, com renovado ardor 
missionário, venho diante de Ti, no teu altar, de-
volver o dízimo dos meus bens, que é fruto do 
meu trabalho. Ele te pertence! Entrego-te com 
espírito de gratidão, honestidade e partilha. Nes-
ta entrega tens também a minha vida! Senhor, 
que este gesto me ajude a tomar, cada vez mais, 
consciência da minha vida de cristão, para que 
eu viva em comunhão e participação, e me ajude 

a ser mais e mais santo. Amém.    
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LITURGIA EUCARÍSTICA

15. CANTO DAS OFERENDAS
1. No altar a vocação, o vinho e o pão/ São 
respostas ao carinho do Senhor. Um sim 
com todas as consequências/ Que se faz na 
existência repleta de amor.

Ref.: És bendito pelo vinho e pelo pão/ És 
bendito por toda Vocação. Bendito sejas, 
bendito sejas,/Bendito sejas, bendito sejas.
2. Envolvo minha vida neste vinho e pão/ Aí vai 
o coração e a missão. As lutas pela vida do teu 
povo/ Este ardor é como fogo que se acalma 
só na ação.

3. O que tenho é meu amor no teu amor/ 
Que se doa sem temor para servir. O saber, a 
humildade e o perdão/ A ternura e a compaixão 
apresento neste sim.

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

Presid.: Ó Deus, acolhei com misericórdia os 
dons que concedestes à vossa Igreja e que ela 
agora vos oferece. Transformai-os por vosso 
poder em sacramento de salvação. Por Cristo, 
nosso Senhor.

17. PREFÁCIO COMUM III                (MR p. 458 )

Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nos-
so dever e salvação dar-vos graças, sempre e 
em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno 
e todo-poderoso. Por vosso amado Filho, crias-
tes o homem e a mulher. E, quando caíram por 
sua própria culpa, vossa bondade os salvou pelo 
Cordeiro divino, que tira o pecado do mundo. Por 
isso, vos servem todas as criaturas, com justiça 
vos louvam os redimidos e, unânimes, vos ven-
dizem os vossos santos. Condedei-nos também 
a nós associar-nos a seus louvores, cantando 
(dizendo) a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo...

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II          (MR p. 477)

Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte 
de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de 
que se tornem para nós o Corpo e X o Sangue 
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.

Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Estando para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, ele tomou o pão, deu gra-

ças, 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, ao fim da ceia, ele tomou o cálice 
em suas mãos, 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 mis-
tério da fé!

Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 
Senhor Jesus!

Presid.: Celebrando, pois, a memória da morte e 
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, 
ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos 
agradecemos porque nos tornastes dignos de 
estar aqui na vossa presença e vos servir.

Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: E nós vos suplicamos que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos 
pelo Espírito Santo num só corpo. 

T.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 
que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela 
cresça na caridade, com o papa Francisco, com 
o nosso bispo Carlos José e todos os ministros 
do vosso povo.

Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos (outros) nos-
sos irmãos e irmãs que morreram na esperança 
da ressurreição e de todos os que partiram desta 
vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.

Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade 
de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, 
com a Virgem Maria, mãe de Deus, São José, seu 
esposo, os santos Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e 
glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.

Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

Presid.: 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

19. 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.
Todos: Amém.
Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

20. CANTO DE COMUNHÃO I
1. Durante a ceia Jesus muito ensina/ Perdão, 
amizade, alegria, partilha.../ Na mesa com os 
pobres ou os pecadores/ Na mesa pascal com 
os seus seguidores.
Ref.: É na mesa da refeição que se reúne a 
família/ É na mesa da refeição que acontece 
a partilha/ Família humana, família de Deus/ 
Todos cuidam uns dos outros /E Deus nutre 
os filhos seus.
2. Os pães eram cinco e dois eram os peixes 
Viver sem partilha, Senhor não nos deixes/ Que 
na caridade, no agir do cristão/ Nas mesas não 
faltem pessoas, nem pão.
3. Andando com o Cristo, discípulos seus/ Fa-
lavam da cruz (tudo que aconteceu)/ Somente 
na mesa ao partir o pão/ Abriram os olhos pra 
ressurreição.
4. Na beira da praia, o Senhor aparece/ Um peixe 
assado aos seus oferece/ Tomando o pão, quis o 
partilhar/ Um gesto de amor, uma ação familiar. 

21. CANTO DE COMUNHÃO II
1. Cristo, quero ser instrumento/ De tua paz e do 
teu infinito amor/ Onde houver ódio e rancor/ Que 
eu leve a concórdia  que eu leve o amor.
Ref.: Onde há ofensa que dói/ Que eu leve o 
perdão/ Onde houver a discórdia/ Que eu leve 
a união e tua paz 

22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos 
de receber nos traga a salvação e nos confirme na 
vossa verdade. Por Cristo, nosso Senhor. 

RITOS FINAIS

 23. CANTO DE DESPEDIDA
1. Que nenhuma família comece em qualquer de 
repente / Que nenhuma família termine por falta 
de amor / Que o casal seja um para o outro de 
corpo e de mente / E que nada no mundo separe 
um casal sonhador!
2. Que nenhuma família se abrigue debaixo da 
ponte / Que ninguém interfira no lar e na vida 
dos dois / Que ninguém os obrigue a viver sem 
nenhum horizonte / Que eles vivam do ontem, do 
hoje em função de um depois!
Ref.: Que a família comece e termine saben-
do onde vai / E que o homem carregue nos 
ombros a graça de um pai / Que a mulher 
seja um céu de ternura, aconchego e calor / E 
que os filhos conheçam a força que brota do 
amor! Abençoa, Senhor, as famílias! Amém!
Abençoa, Senhor, a minha também (bis)

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vm - 2Cor 9,6-10; Sl 111; Jo 12,24-26.
3ª Br - Ez 2,8-3,4; Sl 118; Mt 18,1-5.10.12-14.
4ª Vd - Ez 9,1-7;10,18-22; Sl 112; Mt 18,15-20.
5ª Vd - Ez 12,1-12; Sl 77; Mt 18,21-19,1.
6ª Vm - Ez 16,1-15.60.63; Cânt.: Is 12,2-4.5-6; Mt 19,3-12.
Sb Vd - Ez 18,1-10.13b.30-32; Sl 50; Mt 19,13-15.

2. Mesmo que haja um só coração/ Que duvide 
do bem, do amor e do céu/ Quero com firmeza 
anunciar/ A Palavra que traz a clareza da fé .
3. Onde houver erro Senhor / Que eu leve a ver-
dade fruto da tua luz/ Onde encontrar desespero/ 
Que eu leve a esperança do teu nome Jesus.
4. Onde eu encontrar um irmão/ A chorar de tris-
teza sem ter voz e nem vez/ Quero bem no seu 
coração/ Semear alegria pra florir gratidão.
5. Mestre, que eu saiba amar/ Compreender, 
consolar e dar sem receber/ Quero sempre mais 
perdoar/ Trabalhar na conquista e vitória da paz.
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