
14º DOMINGO DO TEMPO COMUM

09 de julho de 2017
Ano A - Verde

“Pois meu jugo é suave
e o meu fardo é leve”. 

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: A liturgia deste décimo quarto Domin-
go do Tempo Comum, nos mostrará Jesus que 
olhando ao seu redor vê muitas pessoas viven-
do de um modo cansado. Pessoas para quem 
a vida é um fardo pesado e que precisam fazer 
malabarismos para conseguirem sobreviver. 
A estes, Jesus diz: “Vós que estais cansados, 
vinde a mim”. Se alguém está cansado, se a 
vida está sendo um fardo pesado de ser vivida, 
somos convidados, hoje, a acolher o convite de 
Jesus e colocar a própria vida no seu Sagrado 
Coração.

02. CANTO INICIAL - (90º encontro)
1. A Tua Igreja vem feliz e unida/ Agradecer a Ti, ó 

Deus da vida/ Com grande júbilo, rezar, louvar/ 
E a boa nova ao mundo anunciar.

Ref.: É Tua Igreja, Senhor/ Que canta com ale-
gria/ Esta que busca o amor/ Vivenciar todo 
dia/ Que vai levar salvação/ Esta é a nossa 
missão.

2. Nós que fazemos parte desta Igreja/ Que mis-
sionária é por natureza/ Te damos graças por 
Teu esplendor/ Seremos eco do Teu grande 
amor.

3. Todos os povos serão Teus discípulos/ E bati-
zados com Teu Santo Espírito/ Temos certeza 
de tua companhia/ Nos dando força hoje e todo 
dia.

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)
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05. CANTO PENITENCIAL
1. Confesso a Deus, Pai todo-poderoso,/ E a vós, 

irmãos, confesso que pequei/ Por pensamentos, 
palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão 
grande culpa.

Ref.: Piedade, Senhor, piedade, Senhor, pieda-
de de mim! (bis)

2. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos,/a 
vós, irmãos, eu peço que rogueis/ A Deus, que 
é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão 
grande culpa.

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

06. GLÓRIA - (92º enc.)
Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a 

Deus, glória a Deus lá nas alturas! 
1. Glória a Deus nas alturas, Paz na terra aos 

seus  amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso: Nós vos louvamos, vos ben-
dizemos Adoramos, vos glorificamos, 

2. Nós aqui vos damos graças Pela vossa imensa 
glória. Senhor nosso Jesus Cristo, És o Filho 
Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Tu és 
Filho de Deus Pai. 

3. Vós que tirais o pecado do mundo, Tende pie-
dade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, 
Acolhei a nossa súplica. Vós, que estais à direita 
do Pai, Tende piedade, piedade de nós. 

4. 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 vos-
so 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

I LEITURA (Zc 9,9-10)

Coment.: Jesus fica incomodado com a situa-
ção daqueles, cujas vidas tornou-se um peso. 
Por isso, todos aqueles que vivem cansados, 
tristes fatigados na vida são convidados a des-
cansar no Coração de Jesus. São convidados a 
colocar o Espírito de Deus em suas vidas, pois 
Deus vem ao nosso encontro com sua paz e 
com sua ternura que abraça toda criatura.

08. LEITURA DO PROFETA ZACARIAS
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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.

09. SALMO RESPONSORIAL  - Sl 144 (145)
(Melodia: Cantai um canto novo)
Ref.: Bendirei, eternamente, vosso nome, ó 

Senhor!
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 abra-
ça toda criatura.

3. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem,/ 
E os vossos santos com louvores vos bendi-
gam!/ Narrem a glória e o esplendor do vosso 
reino/ E saibam proclamar vosso poder!

4. O Senhor é amor fiel em sua palavra,/ É san-
tidade 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. 11E, 
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. 12Por-
tanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para 
com a carne, para vivermos segundo a carne. 
13Pois, 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
Ref.: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
1. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor 

da terra; os mistérios do teu Reino aos peque-
nos, 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 entendi-
dos e as revelaste aos pequeninos. 26Sim, 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 
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 encontra-
reis descanso. 30Pois o meu jugo é suave e o 
meu fardo é leve”. Palavra da Salvação.

13. HOMILIA

14. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS

Oração do Dizimista
Deus, nosso Pai e Senhor, nós vos louvamos e 
bendizemos, por vossa infinita bondade. Criastes o 
universo com sabedoria e o entregastes em nossas 
frágeis mãos para que dele cuidemos com carinho e 
amor. Ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela 
Casa Comum. Cresça, em nosso imenso Brasil, 
o desejo e o empenho de cuidar mais e mais da 
vida das pessoas, e da beleza e riqueza da criação,  
alimentando o sonho do novo céu e da nova terra 
que prometestes. Amém!

LITURGIA EUCARÍSTICA

16. CANTO DAS OFERENDAS - (94º enc.)
1. Bendito sejas, Senhor Deus do universo, / 

Pelo carinho, dom e fruto de tuas mãos, / Hoje 
é teu povo que te louva em prosa e verso, / E 
agradecido entoa a ti esta oração.

Ref.: Bendito sejas, ó Senhor, por vossa mesa, 
/ No pão e vinho, o trabalho, a vida, o chão. / 
A nossa oferta agora é bênção, com certeza, 
/ Nossa alegria se transforma em louvação.

2. Bendito sejas, Senhor Deus, por tantas gra-
ças!/ e ti nós temos a bondade, a doação/ Nós 
te pedimos que teu Reino em nós se faça,/ E 
assim possamos construir um mundo irmão.

17. 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 vos-
so reino. Por Cristo, nosso Senhor.
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18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA P/ DIVERSAS CIR-
CUNSTÂNCIAS IV  (MR p. 860)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Pai misericordioso e Deus Fiel. Vós nos 
destes vosso Filho Jesus Cristo nosso Senhor e 
Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de mise-
ricórdia pelos pequenos pobres, pelos doentes e 
pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos 
e marginalizados. Com a vida e a palavra anunciou 
ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como fi-
lhos e filhas. Por essa razão, com todos os anjos e 
santos, nós vos louvamos e bendizemos, e procla-
mamos o hino de vossa glória, cantando (dizendo) 
a uma só voz:  
Santo, Santo, Santo...

Presid.: Na verdade, vós sois santo e digno de 
louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e 
sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, 
é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, 
quando nos reunimos por seu amor. Como outrora 
aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte 
o pão para nós.
Todos: O vosso Filho permaneça entre nós!

Presid.: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que 
envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes 
dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo e † o Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.
Todos: Mandai o vosso Espírito Santo!

Presid.: Na véspera de sua paixão, durante a 
última Ceia, 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, ao fim da ceia, ele, tomando o 
cálice em suas mãos, deu graças novamente e 
o entregou 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 PECA-
DOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o 
mistério da Fé!
Todos: Todas as vezes que comemos deste pão 
e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, 
a vossa morte, enquanto esperamos a vossa 
vinda!

Presid.: Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória 
de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela 
paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da 
ressurreição e colocastes à vossa direita, anun-
ciamos a obra do vosso amor até que ele venha, 
e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bên-
ção. Olhai com bondade para a oferta da vossa 
Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal 

de Cristo, que vos foi entregue. E concedei que, 
pela força do Espírito do vosso amor, sejamos 
contados, agora e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue 
comungamos.
Todos: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à per-
feição na fé e no amor, em comunhão com o nosso 
Papa  Francisco, o nosso Bispo Celso Antonio, com 
todos os Bispos, presbíteros e diáconos e todo o 
povo que conquistastes.
Todos: Confirmai o vosso povo na unidade!

Presid.: Dai-nos olhos para ver as necessidades e 
os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-
-nos palavras e ações para confortar os desanima-
dos e oprimidos; fazei que, a exemplo de Cristo, e 
seguindo o seu mandamento, nos empenhemos 
lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja tes-
temunha viva da verdade e da liberdade, da justiça 
e da paz, para que toda  a humanidade se abra à 
esperança de um mundo novo.
Todos: Ajudai-nos a criar um mundo novo!

Presid.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs (N. 
e N.), que adormeceram na paz do vosso Cristo, e 
de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: 
acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes, no 
dia da ressurreição, a plenitude da vida.
Todos: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!

Presid.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa pe-
regrinação terrestre, chegarmos todos à morada 
eterna, onde viveremos para sempre convosco. E 
em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, 
São José, seu esposo, com os Apóstolos e Mártires, 
e todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, 
por Jesus Cristo, vosso Filho.

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.

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, viven-
do a esperança, aguardamos a vinda do Cristo 
Salvador.
Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vos-
sos Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a 
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minha paz”. Não olheis os nossos pecados, mas a 
fé que anima vossa Igreja, dai-lhe, segundo o vos-
so 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.

(Saudação da Paz)

20. CANTO DE COMUNHÃO (92º encontro)
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 (Mc 14, 12-26)

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 (Rom 12, 10-
21) /E Deus nutre os filhos seus (Jo 6, 57)

2. Os pães eram cinco e dois eram os peixes 
(Lc 9, 13)/ 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/ Fala-
vam da cruz (tudo que aconteceu)/ Somente 
na mesa ao partir o pão/ Abriram os olhos pra 
ressurreição (Lc 24,13-31).

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. (Jo 21,1-14).

21. CANTO DE COMUNHÃO II - (94º enc.)
1. Vinde a mim para vos aconchegar / Todos vós 

que estiverdes em aflição / O meu fardo mais 
leve vos será / Vos espero de todo o coração

Ref.: Coração de Jesus / Coração que só tem 
amor / Bate sempre por nós / Na alegria ou na 
dor. (Bis)

2. Coração que vai se antecipar / Nas feridas, nas 
dores e solidão / O sorriso do pobre a brotar / No 
seu gesto de pura compaixão

3. A ovelha perdida a vagar / No embaraço distante 
de seu chão / O Senhor vai à frente esperar / 
Que ela sinta seu terno coração 

4. A humildade também a mansidão / Tem Jesus 
no seu santo coração / Aos pequenos Deus Pai 
já revelou / Seu projeto, seu plano de amor

22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Nós vos pedimos, ó Deus, que, enriqueci-
dos por essa tão grande dádiva, possamos colher os 
frutos da salvação sem jamais cessar vosso lourvor. 
Por Cristo, nosso Senhor.

RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

23. BÊNÇÃO SOLENE
Presid.: Deus todo-poderoso vos abençoe na sua 
bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação.
Todos: Amém.

Presid.: Sempre vos alimente com os ensinamentos 
da fé e vos faça perseverar nas boas obras.
Todos: Amém.

Presid.: Oriente para ele os vossos passos, e vos 
mostre o caminho da caridade e da paz.
Todos: Amém.

Presid.: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho e X Espírito Santo.
Todos: Amém.

 24. CANTO DE DESPEDIDA
1. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei, por todas as 

gerações./ És o meu Senhor, pai que me quer 
no amor.

Ref.: Entoai ação de graças e cantai um canto 
novo! / Aclamai a Deus Javé, aclamai com 
amor e fé!

2. Eu vou reunir Jerusalém pra te louvar, ó Se-
nhor!/ Te glorificar ao dar-me a tua paz!

3. Ao me revelar a tua lei, as tuas mãos eu senti/ 
Sim te louvarei enquanto eu existir.
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