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Nº 2687 – ANO A – VERDE
14.º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 5/7/2020

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
Anim.: Sejam bem-vindos à Comunidade... e sintam-se abraçados por nossa
comunidade.
Refrão contemplativo: 708
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Neste dia somos convocados a
deixar sempre um espaço em nós para o
mistério de Deus, promovendo nosso constante relacionamento com o Ressuscitado
e fazendo-nos humildes e reconhecedores
de sua presença em nós. Iniciemos nossa
celebração, cantando.
3. CANTO DE ABERTURA: 6 (CD 24) /
10 (CD 20)
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 do 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: 163 (CD 3) / 181

Dir.: Reconhecedores de nossas faltas,
peçamos perdão ao Pai, cantando.
Dir.: O Deus rico em misericórdia, tenha
compaixão de nós, perdoe nossos pecados
e nos conduza à vida eterna. Amém!
6. GLÓRIA: 204 (CD 3) / 209 (CD 23)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, revelais o vosso
Reino e o dais em herança aos simples
e puros de coração. Fazei-nos humildes,
livres e felizes, para que nossa vida seja
semelhante à de vosso Filho Jesus Cristo.
Que Ele nos ajude a enfrentar os desafios
de todos os dias e a anunciar a alegria
que brota da fé e da vossa bondade. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Zc 9,9-10
9. SALMO RESPONSORIAL: 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.

Bendirei, eternamente, vosso nome, ó
Senhor!

– Senhor, conduzi os jovens, adolescentes
e crianças no caminho deixado pelo vosso
Filho, aprendendo a colocar-se diante de
vós, para a verdadeira participação de
vosso mistério. Nós vos pedimos.

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.

– Senhor, protegei os doentes e idosos
de nossas comunidades, em suas limitações, dando-lhes o alento para viver na
esperança, assim como aqueles que com
amor se dedicam a seus cuidados. Nós
vos pedimos.

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.

DEUS FAZ COMUNHÃO
16. PARTILHA DOS DONS: 388 (CD 11)
/ 435 (CD 1)

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 8,9.11-13
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

RITO DA COMUNHÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu,
Senhor da terra; os mistérios do teu Reino
aos pequenos, Pai, revelas!

17. PAI-NOSSO
Dir.: Confiantes, elevemos ao Pai, a oração
que Seu Filho nos ensinou.

12. EVANGELHO: Mt 11,25-30

18. SAUDAÇÃO DA PAZ:

13. PARTILHA DA PALAVRA

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

14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE

(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.)

Dir.: Depois de nos alimentarmos da Palavra
de Deus, elevemos a Ele nossos pedidos.
Atendei, Senhor o nosso pedido!
– Senhor, fazei vossa Igreja verdadeira
disseminadora da missão de vosso Filho
entre nós. Nós vos pedimos.
– Senhor, transformai as famílias em celeiros para o aprendizado da humildade, para
reconhecimento de que nossa vida deve ser
conduzida sob os vossos mandamentos.
Nós vos pedimos.

19. COMUNHÃO: 493 (CD 4) / 504 (CD 14)
20. RITO DE LOUVOR: 831 (CD 18) / 840
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(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)

Dir.: Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe!
TODOS: Graças a Deus!

21. ORAÇÃO

24. CANTO DE ENVIO: 653 (CD 4) / 663
(CD 26)

Oremos (pausa): Ó Deus, enriquecidos
pela comunhão convosco e com nossos
irmãos e irmãs, possamos fazer o bem,
louvar-vos com mais amor e chegar à salvação. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

25. LEITURAS DA SEMANA
2.ª-feira: Os 2,16.17b-18.21-22
Sl 144(145),2-3.4-5.6-7.
8-9 (R/. 8a) Mt 9,18-26

DEUS NOS ENVIA

3.ª-feira: Os 8,4-7.11-13 Sl 11 3B
(115),3-4.5-6.7ab-8.9-10
(R/. 9a) Mt 9,32-38

22. NOTÍCIAS E AVISOS

4.ª-feira: Os 10,1-3.7-8.12 Sl 104
(105),2-3.4-5.6-7 (R/. 4b)
Mt 10,1-7

• Os avisos sejam bem enfatizados, com
convicção. Para isso, é preciso que eles
tenham sido revisados antes. Evite repetições desnecessárias. Nunca dê mais de
quatro avisos numa celebração. Se houver
muitos recados, selecione os quatro mais
importantes e os demais afixe num mural
da igreja, para que os interessados leiam.

5.ª-feira: Os 11,1-4.8c-9 Sl 79
(80),2ac e 3b.15-16
(R/. 4b) Mt 10,7-15
6.ª-feira: Os 14,2-10 Sl 50(51),
3-4.8-9.12-13.14 e 17
(R/. 17b) Mt 10,16-23
Sábado: Is 6,1-8 Sl 92(93), 1ab.
1c-2.5 (R/. 1a) Mt 10,24-33

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor nos abençoe e nos guarde!
TODOS: Amém.

ORIENTAÇÕES

Dir.: O Senhor faça brilhar sobre nós a sua
face e se compadeça de nós!

w Procissão com o Lecionário, a ser conduzido pelo primeiro leitor, ladeado por velas
conduzidas pelo segundo leitor e leitor
das preces. As velas poderão permanecer ao lado de quem esteja proclamando,
alternando-se entre os leitores.

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

w Sugerimos que a equipe de liturgia entre
em sintonia com a equipe do dízimo para
preparar os momentos que acontecerão
dentro da liturgia.

TODOS: Amém.
Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso,
o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.
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Uso dos instrumentos musicais na Liturgia (I)
PE. JAIR COSTA
Em nossas comunidades constatamos o
uso dos mais diversos instrumentos musicais
durante as celebrações. Em muitas se utiliza
violão, guitarra, teclado, baixo e bateria; poucas
possuem órgão, em algumas se utiliza também
flauta, percussão, violino ou outros instrumentos. E por vezes o povo que celebra questiona
sobre quais instrumentos podem ser utilizados, e
como podem ser utilizados. O Concílio Vaticano
II abriu a possibilidade do uso de instrumentos musicais na liturgia, segundo o parecer e
com o consentimento da autoridade territorial
competente, contanto que esses instrumentos
estejam adaptados ou sejam adaptáveis ao uso
sacro, não desdigam da dignidade do templo
e favoreçam realmente a edificação dos fiéis.
(SC 120) Portanto, a questão não está em usar
ou não instrumentos musicais na liturgia. A
questão é a adequada interpretação de quem
os executa. Mas, para esclarecer o uso dos
instrumentos, antes queremos falar dos que
os utilizam, os músicos.
Em muitos casos acontece um desequilíbrio na relação dos músicos com a assembleia,
entre celebrar e assistir, entre participar e apresentar. A participação acontece como realizar
um serviço, ou assistir o serviço de outros.
Há muitos microfones, volume alto, canto e
música desconectados do rito e da assembleia. Entre os músicos, há pessoas que foram
convidadas somente para executar músicas e
“tocar na missa”, mas não participam de fato
na comunidade ou na equipe de celebração.
Seus grupos apresentam-se como ministérios
de música ou bandas, poucos se identificam
como animadores do canto da assembleia. Esta
diferença de nomes não é inocente: ser ministro
de música muitas vezes é compreendido como
quem exerce uma função “para” a assembleia
e não se considera ”parte” dela. Há um grande
perigo de transformar a celebração em um show.
Fazer parte da assembleia é integrar-se
no primeiro serviço, a primeira liturgia que
Deus realizou para nós, na redenção realizada

por Cristo. Na liturgia “o discípulo realiza o
mais íntimo encontro com seu Senhor e dela
recebe a motivação e a força máximas para a
sua missão na Igreja e no mundo” (Diretrizes
Gerais 2008-2010, n.º 67).
Todos somos chamados a nos tornar
“raça eleita, sacerdócio régio, nação santa,
povo adquirido por Deus, para proclamar as
obras maravilhosas daquele que chamou vocês
das trevas para a sua luz maravilhosa.” (1 Pd
2, 9). Participar, tomar parte, é integrar-se no
seu Corpo que é a comunidade dos fiéis, para
partilhar a vida de cada dia onde o Verbo se
encarna, ouvir a sua Palavra que transforma,
receber o seu Espírito que nos torna suas testemunhas e o seu Corpo que alimenta nossa
comunhão. É tornar-se parte da missão de
Cristo, vivendo o compromisso com seu Reino.
E quem assim participa, canta o canto novo,
como diz Sto. Agostinho: “É, pois, pelo canto
novo que devemos reconhecer o que é a vida
nova. Tudo isso pertence ao mesmo Reino: o
homem novo, o canto novo, a aliança nova”.
O canto novo é a expressão da comunidade
que busca o Reino de Deus, a comunhão com
Cristo no serviço aos irmãos. Agostinho continua: “Ouvi-me, ou melhor, ouvi através do
meu convite: Cantai ao Senhor Deus um canto
novo. Já estou cantando, respondes. Tu cantas,
cantas bem, estou escutando. Mas oxalá a tua
vida não dê testemunho contra tuas palavras”
(Sermão 34). Nos diz o salmista: “Quem me
oferece um sacrifício de louvor, este sim é
que me honra de verdade. A todo homem que
procede retamente, eu mostrarei a salvação que
vem de Deus” Sl 50(49), 23. O “sacrifício de
louvor” que Deus pede é o nosso testemunho
na vida da comunidade, nossa perseverança
no caminho do seu Reino, na caridade fraterna
e na busca da justiça, é criar condições para
que o seu Reino aconteça.
Fonte: www.cnbb.org.br
Liturgia em Mutirão
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