
11º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

14 de junho de 2020 - Ano A - Verde

“A messe é grande, mas os trabalhadores são 
poucos”! Mt 9,37.

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Contemplamos o chamado e o envio dos 
discípulos para a missão, sob os comandos de Deus 
amoroso que nos guia com poder e força. Jesus cha-
ma à todos, igualmente. Que levemos sempre a espe-
rança curativa, que resgata o sentido da vida e a torna 
plenamente realizada como Deus a quer. É essa a 
missão dos discípulos e missionários de Jesus Cristo.

02. CANTO INICIAL
1.Quando chamaste os doze primeiros pra te 
seguir, sei que chamavas todos os que haviam 
de vir. 
Ref.: Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra 
Te seguir, nos Teus mares eu quero navegar.
2. Quando pediste aos doze primeiros: Ide e 
ensinai. Sei que pedias a todos nós: Evangelizai! 
3. Quando enviaste os doze primeiros de dois 
em dois, sei que enviavas todos os que viessem 
depois.

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL
Presid.: No dia em que celebramos a vitória de Cris-
to 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)

   

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

22/junho/preto/p1 22/junho/verde/p1

Celebração Dominical - Ano XLI - Nº 2347

vida eterna.
Todos: Amém.

Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
Presid.: Cristo, tende piedade de nós!
Todos: Cristo, tende piedade de nós!
Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!

06. GLÓRIA
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 
seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que 
foramlibertados. 
Ref.: Glória a vós, Senhor! Graças e louvor! (bis) 
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos, 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.

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, força daqueles que esperam em 
vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada 
podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o 
socorro da vossa graça, para que possamos querer 
e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos 
mandamentos. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Deus quis a ajuda de um povo, a con-
cretização de seu reino passa pela ajuda dos que 
ama, ainda que fraco e até inconfiável. O povo deve 
participar ativamente, pelo anuncio e pela ação 
transformadora, da realização do Reino de Deus. 

I LEITURA - Ex 19,2-6a

08. LEITURA DO LIVRO DO EXÔDO - 2 Naque-
les dias, os israelitas, partindo de Rafidim, 
chegaram ao deserto do Sinai, onde acam-
param. Israel armou aí suas tendas, defron-
te da montanha. 3 Moisés, então, subiu ao 
encontro de Deus.  a Senhor chamou-o do 
alto da montanha, e disse: “Assim deverás 
falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de 
Israel: 4 Vistes o que fiz aos egípcios, e como 
vos levei sobre asas de águia e vos trouxe 
a mim. 5 Portanto, se ouvirdes a minha voz 
e guardardes a minha aliança, sereis para 
mim a porção escolhida dentre todos os 

05. CANTO PENITENCIAL            (96º encontro) 
1. Confesso a Deus todo-poderoso, e a vós, ir-
mãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pen-
samentos 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 ir-
mãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.



22/junho/preto/p2 22/junho/verde/p2

povos, porque minha é toda a terra. 6a E vós 
sereis para mim um reino de sacerdotes e 
uma nação santa. PALAVRA DO SENHOR.

09. SALMO RESPONSORIAL             Sl 99(100) 
(Mel. 95º encontro – refrão difere do Lecionário)
Ref.: O Senhor só Ele é Deus, nós somos o 
seu povo, seu povo e seu rebanho!
1. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Se-
nhor com alegria, ide a ele cantando jubilosos! 
2. Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, Ele mes-
mo nos fez, e somos seus, nós somos seu povo 
e seu rebanho. 
3. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua 
bondade perdura para sempre, seu amor é fiel 
eternamente!

II LEITURA - Rm 5,6-11

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS 
RAMANOS - 6 Irmãos: Quando éramos ainda 
fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo 
marcado. 7 Dificilmente alguém morrerá por um 
justo; por uma pessoa muito boa talvez alguém 
se anime a morrer. 8 Pois bem, a prova de que 
Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, 
quando éramos ainda pecadores. 9 Muito mais 
agora, que já estamos justificados pelo san-
gue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. 10 
Quando éramos inimigos de Deus, fomos recon-
ciliados com ele pela morte do seu Filho; quanto 
mais agora, estando já reconciliados, seremos 
salvos por sua vida! 11 Ainda mais: Nós nos glo-
riamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. 
É por ele que, já desde o tempo presente, rece-
bemos a reconciliação. PALAVRA DO SENHOR 

EVANGELHO - Mt 9,36-10,8

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Alê, alê, aleluia! (bis) Alê, alê, aleluia, alê, 
aleluia!(bis)                                                                                                                
1. O Reino do céu está perto! Convertei-vos ir-
mãos, é preciso! Crede todos no evangelho!

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO MATEUS - 36 Naquele tempo, 
Vendo Jesus as multidões,  compadeceu-se 
delas, porque estavam cansadas e abatidas, 
como ovelhas que não têm pastor. Então disse 
a seus discípulos: 37 “A messe é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. 38 Pedi pois ao dono 
da messe que envie trabalhadores para a sua 

colheita!” 10,1 Jesus chamou os doze discípulos 
e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos 
maus e para curarem todo tipo de doença e 
enfermidade. 2 Estes são os nomes dos doze 
apóstolos: primeiro, Simão chamado Pedro, e 
André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e 
seu irmão João; 3 Filipe e Bartolorneu: Tomé e 
Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho 
de Alfeu, e Tadeu; 4 Simão, o Zelota, e judas 
Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. 5 Jesus 
enviou estes Doze, com as seguintes recomen-
dações: “Não deveis ir aonde moram os pagãos, 
nem entrar nas cidades dos samaritanos!  6 
Ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Is-
rael! 7 Em vosso caminho, anunciai: ‘O Reino 
dos Céus está próximo’. 8 Curai os doentes, 
ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, 
expulsai os demônios. De graça recebestes, de 
graça deveis dar!” PALAVRA DA SALVAÇÃO. 

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)
Presid.: Rezemos a Deus Pai todo-poderoso e pe-
çamos, com toda a confiança:

R. Lembrai-Vos, Senhor, do vosso povo.
1. Pelos bispos, sucessores dos Apóstolos, pelos 
trabalhadores da messe do Senhor e pelas multi-
dões fatigadas e abatidas, Rezemos ao Senhor...       
2. Pelos exilados, pelos profetas a quem Deus man-
da falar e pelo povo que os escuta e se converte, 
rezemos ao Senhor...      

3. Pelos que perderam a fé e andam tristes, pelos que, 
por fragilidade, caíram em pecado e pelos que, para 
salvar outros, doam suas vidas, rezemos ao Senhor...      
4. Por nós mesmos, povo de reis e nação santa, que o 
Filho de Deus reconciliou, e pelos defuntos das nossas 
famílias e da nossa Paróquia, rezemos ao Senhor...      

(Outras intenções da comunidade , Covid – 19, etc. )

Presid.: Senhor, nosso Deus, que tivestes compai-
xão das multidões e lhes mandastes o vosso Filho 
muito amado, dai-nos a graça de ouvir a sua voz, 
para Vos servirmos, adorarmos e bendizermos. Por 
Cristo nosso Senhor. Amém.

ORAÇÃO DO DIZIMISTA (Sugestão)

Senhor, nosso Deus e Pai, com renovado ardor mis-
sionário, venho diante de Ti, no teu altar, devolver o 
dízimo dos meus bens, que é fruto do meu trabalho. 
Ele te pertence! Entrego-te com espírito de gratidão, 
honestidade e partilha. Nesta 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 partici-
pação, e me ajude a ser mais e mais santo. Amém.    
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LITURGIA EUCARÍSTICA

15. CANTO DAS OFERENDAS
1. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Hoje 
são teu Corpo, ceia e comunhão./ Muitos grãos 
de trigo se tornaram pão.
Refr.: Toma, Senhor, nossa vida em ação, para 
mudá-la em fruto e missão!/ Toma, Senhor, 
nossa vida em ação, para mudá-la em missão.
2. Muitos cachos de uva se tornaram vinho./ 
Hoje são teu Sangue, força no caminho./ Muitos 
cachos de uva se tornaram vinho.
3. Muitas são as vidas feitas vocação/ Hoje ofe-
recidas em consagração./ Muitas são as vidas 
feitas vocação.

 
 
 

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais 
a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacra-
mento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso 
corpo e à nossa alma. Por Cristo, nosso Senhor. 

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II             (MR p. 477) 

Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa 
palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso 
Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido 
do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, 
para cumprir a vossa vontade, e reunir um povo 
santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora 
da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar 
a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa 
grandeza e os santos proclamam vossa glória. 
Concedei-nos também a nós associar-nos a seus 
louvores, cantando a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo...
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 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 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 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 mistério da fé!

Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e 
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Se-
nhor 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. 

Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espí-
rito!
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) nossos 
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, com 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!

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, 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 vossos 
Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz”. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que 
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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.

19. CANTO DE COMUNHÃO I            (92º Enc.)
1. Chamado pra terra distante, com idade já bem 
avançada foi Abraão, seguiu o caminho confia 
te. Cumpriu sua grande missão.
Ref.: Vem, vem, vem, vem que eu te chamo, 
vem pra partilhar os dons vem pra repartir o 
pão. Vai, vai, vai, vai que estou contigo, ensi-
na a partilhar o dons, ensina a repartir o pão.
Vem que eu te chamo e vai.
2. Profeta de nações diversas, querido por Deus 
antes mesmo de ser embrião. Plantou Jeremias 
justiça, cumpriu sua grande missão. 
3. Adulto e já bem preparado, na luz foi ao solo 
aceitando sua vocação. Pilar da Igreja então 
Paulo, cumpriu sua grande missão. 
4. As redes ficaram na praia, as chaves da Igreja 
ficaram em suas mãos. De pedra alicerce então 
Pedro, cumpriu sua grande missão 
5. Chamados por Deus somos todos, a um sim 
responder na partilha dos dons e do pão. Nos 
gestos de amor nós queremos, Cumprir nossa 
grande missão.

20. CANTO DE COMUNHÃO II
1.Ao recebermos Senhor, tua presença sagrada, 
pra confirmar teu amor, faz de nós sua morada. 
Surge um sincero louvor, brota a semente 
plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre 
trilhar tua estrada.
Ref.:Desamarrem as sandálias e descansem, 
este chão é terra santa, irmãos meus. Venham 
orem, comam, cantem, venham todos e 
renovem a esperança no Senhor.(bis)
2.O filho de Deus com o Pai, e o Espírito Santo, 
nesta trindade um só ser, que pede à nós sermos 
santos. Dai-nos Jesus teu poder de se doar sem 
medida, deixa que compreendamos que este é o 
sentido da vida.
3. Ao virmos te receber, nós te pedimos , ó Cristo, 
faze vibrar nosso ser, indo ao encontro ao pai 
santo. Sem descuidar dos irmãos, mil faces da tua 
face, faze que o coração sinta, a força da caridade.

21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefi 
gura a união dos fi éis em vosso amor; fazei que 
realize também a comunhão na vossa Igreja. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Todos: Amém.

RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

22. BÊNÇÃO

 23. CANTO FINAL
1. Ide por todo universo meu Reino anunciar,/ 
dizei a todos os povos que eu vim pra salvar!/ 
Quero que todos conheçam a luz da verda-
de,/ Possam trilhar os caminhos da felicidade. 

Ref.: Ide anunciar minha paz, ide sem 
olhar para trás! Estarei convosco e serei 
vossa luz na missão!(bis) 
2. Vós sois os meus mensageiros e meus 
missionários,/ Ide salvar o meu povo de tan-
tos calvários./ Minha verdade liberta e a vida 
promove,/ Meu Evangelho ilumina e as trevas 
remove. 

3. Eu anunciei o meu Reino na cruz e no 
templo,/ Dei minha vida por todos, deixei meu 
exemplo./ Quem por amor der a vida, será 
meu amigo/ E, na riqueza do Pai, terá parte 
comigo!

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd - 1Rs 21,1-16; Sl5; Mt 5,38-42.

3ª Vd -  1Rs21,17-29; Sl 50; Mt 5,43-48.

4ª Vd - 2Rs 2,1.6; Sl 30; Mt 6,1--6.16-18.

5ª Vd -  Eclo 48,1-15; Sl 96; Mt 6,7-15.

6ª Br -  Dt 7,6-11; Sl 102(103); 1Jo 4,7-16; Mt 11,25-30

Sb Br -  Is 61,9-11; 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd; Lc 2,41-51
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