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11º DOMINGO TEMPO COMUM – 14/6/2020

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Jesus tem compaixão de seu povo
e hoje nos reunimos para partilhar da graça
com que Deus nos cumula: a graça do
amor e da fraternidade! Eis-nos aqui para
vivenciá-la, aumentando nossa fé, provando
do mistério para que sejamos no mundo
o sinal do Deus Vivo no meio do povo.
Cantemos alegremente.
3. CANTO DE ABERTURA: 4 (CD 11) / 5 (CD 11)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus Pai e a comunhão do
Espírito Santo estejam com todos vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
5. ATO PENITENCIAL: 187 / 172 (CD 3)
Dir.: Deus é misericordioso, confiando em
sua misericórdia entreguemos a Ele as
nossas faltas para bem celebrar a Palavra.
(Silêncio). Arrependidos, cantemos.

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
6. GLÓRIA: 203 (CD 3) / 209 (CD 23)
Dir.: Na alegria de sentir a misericórdia de
Deus entoemos o nosso hino de louvor.
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Pai, pelo batismo nos
chamastes a ser vosso povo para celebrar vosso nome e anunciar o Reino dos
Céus. Concedei-nos ser um sinal visível
daquilo que anunciamos. Dai-nos viver
em comunhão convosco, servindo os
nossos irmãos e irmãs. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Ex 19,2-6a
9. SALMO RESPONSORIAL: 99(100)
Nós somos o povo e o rebanho do Senhor.
Aclamai o Senhor, ó terra inteira,
servi ao Senhor com alegria,
ide a ele cantando jubilosos!
Sabei que o Senhor, só ele, é Deus,
Ele mesmo nos fez, e somos seus,
nós somos seu povo e seu rebanho.

Nós somos o povo e o rebanho do Senhor.

Dir.: Ouvi, Senhor, o clamor de vosso povo!
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

Sim, é bom o Senhor e nosso Deus,
sua bondade perdura para sempre,
seu amor é fiel eternamente!

DEUS FAZ COMUNHÃO

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 5,6-11
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

16. PARTILHA DOS DONS: 409 (CD 25)
/ 407 (CD 14)

Aleluia, aleluia, aleluia.
O Reino do céu está perto! Convertei-vos, irmãos, é preciso! Crede todos no
Evangelho.

Dir.: Somos convidados a partilhar os
nossos dons, para que o ardor missionário
cresça por toda a terra e para que, através
desse gesto, possamos anunciar o Evangelho que nos salva e liberta. Cantemos.

12. EVANGELHO: Mt 9,36-10,8
13. PARTILHA DA PALAVRA

RITO DA COMUNHÃO

14. PROFISSÃO DE FÉ

17. PAI NOSSO

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Obedientes à Palavra do Salvador e
formados pelo seu divino ensinamento
ousamos dizer: Pai Nosso...

Dir.: Sabendo que o Senhor atende os
nossos pedidos de acordo com a sua
santa vontade, clamamos a Ele dizendo:
Senhor escutai a nossa prece!

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

Senhor, fortalecei na fé a Santa Mãe Igreja, para que defenda corajosamente a
verdade anunciada por Cristo Jesus. Nós
vos pedimos.

(Omite-se o abraço da paz, conforme
orientações dadas pelo Arcebispo para a
prevenção da Covid-19)

Senhor misericordioso, iluminai os ministros ordenados, para que, agindo como
verdadeiros pastores, defendam seu rebanho dos males e perigos desse mundo.
Nós vos pedimos.

(Em silêncio o Ministro Extraordinário da
Sagrada Comunhão dirige-se à capela
onde a Reserva Eucarística está cuidadosamente depositada no sacrário. Abre a
porta do sacrário, faz uma genuflexão como
sinal de adoração. Com reverência pega
a âmbula que contém a Sagrada Reserva
Eucarística. Leva-a até o altar, de onde parte
para a distribuição da Sagrada Comunhão
aos fiéis. Terminada a distribuição, leva a
Sagrada Reserva até o sacrário.)

Senhor de eterna misericórdia, guiai as
autoridades e lideranças, para que se
encham das virtudes da humildade e do
servir, auxiliando a sociedade a retomar
os caminhos da paz e da justiça. Nós vos
pedimos.

19. COMUNHÃO: 504 (CD14), 508 (CD 11)

Senhor, abençoai as famílias, para que,
fortalecidas na fé batismal professada em
cada Eucaristia, busquem a reconciliação
e a convivência fraterna. Nós vos pedimos.

20. RITO DE LOUVOR : 832 (CD 18), 831
(CD 18)
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(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)

24. CANTO DE ENVIO: 647 (CD26) / 642
(CD5)

21. ORAÇÃO

25. LEITURAS DA SEMANA

Oremos (pausa): Ó Deus, este encontro de
comunhão simboliza a unidade entre nós
e com o Senhor da vida. Fazei existir, de
fato, a comunhão entre todos os membros
da vossa Igreja, corpo santo do Senhor.
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

2.ª-feira: 1Rs 21,1-16 Sl 5,2-3.56.7 (R/. 2b) Mt 5,38-42
3.ª-feira: 1Rs 21,17-29 Sl 50(51),
3-4.5-6a.11.16
(R/. cf. 3a) Mt 5,43-48
4.ª-feira: 2Rs 2,1.6-14 Sl 30(31),
20.21.24 (R/. 25)
Mt 6,1-6.16-18

DEUS NOS ENVIA

5.ª-feira: Eclo 48,1-15 (gr. 1-14)
Sl 96(97),1-2.3-4.5-6.7
(R/. 12a) Mt 6,7-15
6.ª-feira: Dt 7,6-11 Sl 102(103),
1-2.3-4.6-7.8.10 (R/. 17)
1Jo 4,7-16 Mt 11,25-30

22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Sábado: Is 61,9-11 Cânt.: 1Sm
2,1.4-5.6-7.8abcd
(R/. cf. 1a) Lc 2,41-51

Dir.: O Senhor nos abençoe e nos guarde!
TODOS: Amém.
Dir.: O Senhor faça brilhar sobre nós a sua
face e se compadeça de nós!

ORIENTAÇÕES
w Na liturgia da Palavra, assumimos a
atitude de escuta e nos colocamos atentos
com o ouvido do coração, para acolher a
Palavra do Senhor. Para ajudar pode-se
cantar um refrão meditativo: “Fala Senhor,
fala da vida...” ou outro a escolher.

TODOS: Amém.
Dir.: O Senhor volte para nós o seu rosto
e nos dê a paz!
TODOS: Amém.

w Ficar atentos na organização da celebração, preparando bem os leitores para que
a Palavra de Deus seja bem entendida e
chegue ao coração e à ação.

Dir.: Abençoe-nos Deus Todo poderoso, o
Pai e o Filho e o Espírito Santo!
TODOS: Amém.

w Atenção também à homilia, que deve
ser breve e reflexiva, contendo palavras
que levem a comunidade a crer que Jesus
está sempre conosco e que precisamos
também estar verdadeiramente com Ele,
em palavras e principalmente em ações.

Dir.: Vamos em Paz e que o Senhor nos
acompanhe!
TODOS: Graças a Deus!
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EVANGELHO SEGUNDO SÃO MATEUS
Os chamados Evangelhos Sinóticos – Mateus, Marcos e Lucas – são muito semelhantes. Mateus, que ocupa o lugar inicial
no Novo Testamento, é considerado pela
tradição o primeiro dos Evangelhos. Sua
linguagem clara e plástica apresenta um
cristianismo prático que nos liga diretamente a Jesus.
Mateus é um evangelho completo, metódico, analítico e doutrinal. No decorrer da
história foi chamado de o Livro da Igreja
porque seu uso tornava quase supérfluo
o uso de outros evangelistas.
A tradição da Igreja antiga, bem como os
mais antigos manuscritos, atestam que o
primeiro dos nossos quatro evangelistas
foi Mateus, cujo nome significa Dom do
Senhor. Pelos evangelhos sabemos que
Mateus era publicano, guarda fiscal de
alfândega e sua vocação acontece numa
das passagens de Jesus (cf. Mt 9,9; 10,10).
Escritores antigos como Pápias, Eusébio
de Cesaréia, Sto. Inácio de Antioquia, bem
como o primeiro catecismo da Igreja, chamado de Didaqué e, provavelmente, a 1ª.
Carta de Pedro, já tinham conhecimento
do evangelho segundo Mateus.
As críticas que encontramos no evangelho
sobre o judaísmo, refletem um tipo de
religiosidade judaica posterior ao ano 70.
Isto leva a grande maioria dos estudiosos
a datar o atual evangelho de Mateus numa
data posterior ao ano 80 e que tenha sido
escrito em Antioquia.

Mateus é muito interessado na doutrina
de Jesus. Os discursos são mais numerosos e mais amplos do que os dos outros
evangelhos. Mesmo assim este inegável
interesse pela doutrina de Jesus, Mateus
não reduz o evangelho a uma doutrina.
O evangelista São Mateus estava bem
consciente de que o evangelho é antes
de tudo uma pessoa e uma história. Eis
porque, atrás da estrutura literária está
visível a história de Jesus, da Galileia à
Judeia, do batismo no Jordão à paixão/
ressurreição. Mateus une sabiamente narração e catequese, história e doutrina: a
doutrina nasce da história de Jesus, e o
evangelista a ilustra e a comenta.
Pe. Arthur Francisco Juliatti dos Santos
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