Ano A / Tempo Comum / Verde
14º DOMINGO DO TEMPO COMUM

“Vinde a mim todos vós que
estais cansados e fatigados.”

Nº 2235 - 09/07/2017
3. ATO PENITENCIAL
S. O Senhor disse: "Quem dentre vós estiver sem pecado,
atire a primeira pedra". Reconheçamo-nos todos pecadores
e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. (pausa).
S. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça,
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer,
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo
santo, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. HINO DE LOUVOR [Hinário ABC Litúrgico 2005/2006, p. 110]

RITOS INICIAIS
A. Amados irmãos e irmãs,
somos agraciados neste dia
com as palavras do Senhor,
que nos enchem de esperança,
especialmente se trazemos em nós
as marcas das dores e do cansaço.
Ele vem nos ajudar e nos estende a
mão. Confiantes, cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA
1. Com a presença de Cristo entre nós, / temos certeza
que o Reino chegou. / Tudo de novo renasce de Deus,
/ e o povo sente que tudo mudou.
Este é o Reino chegando, / aurora nascendo e a fonte
jorrando. / Jesus está vivo no meio de nós!
2. Jesus convoca e reúne no amor, / faz enxergar o que
o povo não vê. / Revela ao pobre seu grande amor. /
Garante a vida a todo o que crê.
3. O povo simples encontra em Jesus / uma resposta que
vem confirmar / o que é de Deus, o que é bom, o que
é luz, / e um tempo novo que vai começar.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo,
nosso Senhor, estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Glória a Deus nos altos céus! / Paz na terra a seus amados!
/ A vós louvam, Rei celeste, / os que foram libertados.
1. Deus e Pai nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos, /
damos glória ao vosso nome, / vossos dons agradecemos.
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / Vós,
de Deus Cordeiro Santo, / nossas culpas perdoai!
3. Vós, que estais junto do Pai, / como nosso intercessor,
/ acolhei nossos pedidos, / atendei nosso clamor!
4. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, /
com o Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor!

5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) 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. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. Na palavra de Deus encontramos
força e inspiração. Abramos
nossos ouvidos e corações para
acolher a mensagem que tanto
esperamos:

6. PRIMEIRA LEITURA (Zc 9,9-10)
Leitura da Profecia de Zacarias.
Assim diz o Senhor: “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. Eliminará os carros
de Efraim, os cavalos de Jerusalém; ele quebrará o arco
do 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.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 144 (145)
Bendirei, eternamente, vosso nome, ó Senhor!
• Ó meu Deus, quero exaltar-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.
• 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.
• 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!
• 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.

8. SEGUNDA LEITURA
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos, vós 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. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus
Cristo 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. Portanto, irmãos, temos uma dívida,
mas não para com a carne. Pois, se viverdes segundo
a carne, morrereis, mas se, pelo espírito, matardes o
procedimento carnal, então vivereis.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia! (2x)
1. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da Terra:
/ Os mistérios do teu Reino aos pequenos, Pai, revelas!

10. EVANGELHO (Mt 11, 25-30)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: “Eu te louvo, ó Pai,
Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos
sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai,
porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por
meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém
conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o
quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estais cansados
e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei
descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis
descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da
terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da
Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado,
morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos;
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus; está sentado à
direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar
os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na santa
Igreja católica; na comunhão dos santos; na remissão dos
pecados; na ressurreição da carne; na vida eterna. Amém.

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Pai santíssimo, a vós apresentamos os pedidos do vosso
povo sofrido, que pede e espera confiante pela obra do
vosso amor.
L. Senhor, fonte da mansidão e da humildade, concedei
às nossas comunidades a graça do acolhimento dos
sofredores, para que todo irmão sinta que a Igreja é lugar
de consolo e ajuda, nós vos pedimos:
T. Senhor, sede nosso auxílio!
L. Senhor, dai aos que estão perdidos no pecado a graça
do encontro convosco, a fim de que sejam resgatados
do mal e testemunhem com a vida a vossa compaixão,
nós vos pedimos:
T. Senhor, sede nosso auxílio!
L. Senhor, ajudai todas as pessoas que têm dificuldades
em rezar, para que encontrem as melhores vias de chegar
a vós e aproveitar vossa presença, nós vos pedimos:
T. Senhor, sede nosso auxílio!
(Preces da comunidade)
S. Deus, fonte de amor infinito, permiti ao vosso povo a
graça da pequenez que abre as portas da visão da vossa
grandeza; isto vos pedimos P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. O caminho para a alegria
plena dos simples de Deus passa
pela entrega da vida e dos dons.
Ofertemos ao Senhor da vida nossas
alegrias e também nossas pobrezas.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
1. Trabalho de um operário, / trabalho de um camponês.
/ Um pouco de pão na mesa, / as forças também refez.
/ Jesus de uma vida simples, / que o simples passa a
entender, / esconde tanta grandeza, / que o mundo vai
reconhecer.
Fazer a vontade do Pai, / num grande ofertório de
amor. / Servir aos irmãos com Jesus, / eis nosso grande
e sincero louvor.
2. Bendito sejais, ó Deus, / que vos revelastes assim: /
Divino, mas tão humano, / amando-nos até o fim. / Na
gota de água ao vinho, / queremos nos integrar / na
grande oferenda viva, / que em vida vai se transformar.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.
S. Possamos, ó Deus, ser purificados pela oferenda que
vos consagramos; que ela nos leve, cada vez mais, a viver
a vida do vosso reino. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI – D
Jesus que passa fazendo o bem
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. 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 misericórdia pelos pequenos e 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 filhos e filhas. Por essa razão, com todos os Anjos e
Santos, nós vos louvamos e bendizemos, e proclamamos
o hino de vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! O céu e a
terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito
o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!
S. 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.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
S. 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.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
S. 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 PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos
deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte,
enquanto esperamos a vossa vinda!
S. 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, anunciamos a obra do vosso amor, até que ele
venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção.
S. 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.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

S. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na fé
e no amor, em comunhão com o nosso papa Francisco,
o nosso bispo Pedro, com todos os bispos, presbíteros e
diáconos e todo o povo que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na unidade!
S. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos
dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras e ações para
confortar os desanimados e oprimidos; fazei que, a exemplo
de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos
lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha
viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que
toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo novo!
S. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs 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.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
S. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde
viveremos para sempre convosco e, em comunhão com
a bem-aventurada Virgem Maria; com São José, seu
esposo; com os Apóstolos e Mártires e todos os Santos, vos
louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e
toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO
S. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal
de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos,
juntos, como o Senhor nos ensinou:
T. Pai nosso, que estais nos céus, / santificado seja o vosso
nome; / venha a nós o vosso reino, / seja feita a vossa
vontade, / assim na terra como no céu; / o pão nosso de
cada dia nos dai hoje; / perdoai-nos as nossas ofensas, /
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido; / e
não nos deixeis cair em tentação, / mas livrai-nos do mal.
S. 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!
S. 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.
S. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
S. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com
um gesto de comunhão fraterna.
T. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende
piedade de nós. / Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
do mundo, tende piedade de nós. / Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
S. Felizes os convidados para a ceia do Senhor! Eis o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em minha
morada, mas dizei uma palavra e serei salvo(a).
A. Vinde a mim vós todos os que sofreis e estais curvados
sob os vossos fardos e eu vos aliviarei, diz o Senhor.

17. CANTO DE COMUNHÃO
Ao encontro de Jesus, / todos se encontram como irmãos.
/ Na experiência de Deus, / só há vida e comunhão.
1. Em unidade e num só coração, / um só é nosso Mestre,
/ somos todos irmãos.
2. Homens e mulheres são a imagem de Deus, / na
mesma igualdade / todos são filhos seus.
3. Somos amigos na partilha do amor. / Não mais
empregados, / com receio e temor.
4. Todo o egoísmo logo vai oprimir. / Mas quem segue a
Cristo / é chamado a servir.
5. Comunidade é lugar de perdão. / Na misericórdia / só
há libertação.
6. Somos felizes porque o Reino chegou. / É grande a
alegria / que o Senhor reservou.
7. Comunidade ao redor de Jesus / é o rosto de Deus, /
que a bondade traduz.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Nós vos pedimos, ó Deus, que,
enriquecidos por essa tão grande dádiva, possamos
colher os frutos da salvação sem jamais cessar vosso
louvor. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
A. Amor, pobreza, humildade
e pequenez. Que estas quatro
palavras nos acompanhem em
nossas orações esta semana e
nos inspirem a um cristianismo
autêntico, ao modo de Jesus, que
se fez nosso irmão.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
20. CANTO
A missão que recebemos de Jesus / é a mesma que Deus
Pai lhe confiou: / Anunciar a Boa Nova, / porque o Reino
já chegou.
1. Uma certeza alegra a vida. / A própria morte já foi vencida!
2. Deus quer de todos fraternidade. / Juntos formemos
comunidade.
3. Lançar sementes de vida nova. / Dentro da luta a fé se
prova.
Acesse o Site e o Facebook da sua Diocese de Santo André
www.diocesesa.org.br

/DioceseDeSantoAndre

A PALAVRA DE DEUS NESTE DOMINGO
A liturgia deste domingo ensina-nos
onde encontrar Deus. Garante-nos que
Deus não Se revela na arrogância, no
orgulho, na prepotência, mas sim na
simplicidade, na humildade, na pobreza,
na pequenez.
A primeira leitura apresenta-nos um
enviado de Deus que vem ao encontro
dos homens na pobreza, na humildade,
na simplicidade; e é dessa forma que
elimina os instrumentos de guerra e de
morte e instaura a paz definitiva.
No Evangelho, Jesus louva o Pai porque
a proposta de salvação que Deus faz aos
homens (e que foi rejeitada pelos “sábios
e inteligentes”) encontrou acolhimento
no coração dos “pequeninos”. Os
“grandes”, instalados no seu orgulho
e autossuficiência, não têm tempo
nem disponibilidade para os desafios
de Deus; mas os “pequenos”, na sua
pobreza e simplicidade, estão sempre
disponíveis para acolher a novidade
libertadora de Deus.
Na segunda leitura, Paulo convida os
crentes – comprometidos com Jesus
desde o dia do Batismo – a viverem
“segundo o Espírito” e não “segundo
a carne”. A vida “segundo a carne”
é a vida daqueles que se instalam no
egoísmo, orgulho e autossuficiência;
a vida “segundo o Espírito” é a vida
daqueles que aceitam acolher as
propostas de Deus.

Na verdade, os critérios de Deus são
bem estranhos, vistos daqui de baixo,
com as lentes do mundo. Nós, homens,
admiramos e incensamos os sábios, os
inteligentes, os intelectuais, os ricos, os
poderosos, os bonitos e queremos que
sejam eles (“os melhores”) a dirigir o
mundo, a fazer as leis que nos governam,
a ditar a moda ou as ideias, a definir o
que é correto ou não é correto. Mas
Deus diz que as coisas essenciais
são muito mais depressa percebidas
pelo “pequeninos”: são eles que estão
sempre disponíveis para acolher Deus
e os seus valores e para arriscar nos
desafios do “Reino”. Quantas vezes
os pobres, os pequenos, os humildes
são ridicularizados, tratados como
incapazes, pelos nossos “iluminados”
fazedores de opinião, que tudo sabem
e que procuram impor ao mundo e
aos outros as suas visões pessoais e os
seus pseudo-valores. A Palavra de Deus
ensina: a sabedoria e a inteligência
não garantem a posse da verdade; o
que garante a posse da verdade é ter
um coração aberto a Deus e às suas
propostas (e com frequência, com muita
frequência, são os pobres, os humildes,
os pequenos que “sintonizam” com
Deus e que acolhem essa verdade que
Ele quer oferecer aos homens para os
levar à vida em plenitude).
Como é que chegamos a Deus? Como

LEITURAS DA SEMANA
2ª feira: Gn 28,10-22a; Sl 90(91); Mt 9,18-26.
3ª feira: Gn 32,23-33; Sl 16(17); Mt 9,32-38.
4ª feira: Gn 41,55-57;42,5-7a.17-24a; Sl 32(33); Mt 10,1-7.
5ª feira: Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5; Sl 104(105); Mt 10,7-15.
6ª feira: Gn 46,1-7.28-30; Sl 36(37); Mt 10,16-23.
Sábado: Gn 49,29-32;50-15-26a; Sl 104(105); Mt 10,24-33.
15º DTC: Is 55,10-11; Sl 64(65); Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 ou 13,1-9.

percebemos o seu “rosto”? Como
fazemos uma experiência íntima e
profunda de Deus? É através da filosofia?
É através de um discurso racional
coerente? É passando todo o tempo
disponível na igreja mudando as toalhas
dos altares? O Evangelho responde:
“conhecemos” Deus através de Jesus.
Jesus é “o Filho” que “conhece” o Pai; só
quem segue Jesus e procura viver como
Ele (no cumprimento total dos planos
de Deus) pode chegar à comunhão com
o Pai. Há pessoas que, por terem feito
catequese, por irem à missa ao domingo
e por fazerem parte do conselho pastoral
da paróquia, acham que conhecem Deus
(isto é, que têm com Ele uma relação
estreita de intimidade e comunhão).
Atenção: só “conhece” Deus quem é
simples e humilde e está disposto a
seguir Jesus no caminho da entrega a
Deus e da doação da vida aos homens.
É no seguimento de Jesus – e só aí – que
nos tornamos “filhos” de Deus.
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 autossuficiência, 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?
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