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Nº 2320 – ANO A – Verde
14.º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 6/7/2014

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Junto com Jesus, louvamos o Pai
porque dá sabedoria aos pequenos. Respondemos ao seu chamado de repousar
Nele e aprender com Ele a sermos mansos
e humildes de coração.
Iniciamos, neste domingo, a Campanha do
Dízimo de 2014, que traz o Lema Igreja,
família de famílias sustentada pelo Dízimo, indicando-nos a responsabilidade de
fazermos parte da grande família, que é a
nossa Igreja, com a qual temos as nossas
responsabilidades. Cantemos.
3. CANTO DE ABERTURA: 8 e 24 (CD 13)
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, a comunhão do Espírito
Santo estejam com todos vocês!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 168 e 173 (CD 12)
Dir.: De coração contrito, peçamos a misericórdia de Deus para participarmos
dignamente desta celebração.
(Silêncio)
Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna! Amém.
6. GLÓRIA: 202 (CD 12), 207 (CD 3)
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
Acolhida da Palavra: 240 (CD 12)
8. PRIMEIRA LEITURA: Zc 9,9-10

Ó Pai, suscitai nos cristãos a simplicidade
e a pureza de coração que necessitam
para reconhecerem o vosso Reino e o
caminho de conversão que deixastes! Nós
vos pedimos.

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.

Ó Pai, animai as nossas comunidades para
que – unidas – reconheçam o seu papel no
processo de evangelização, tendo como
modelo e mestre o vosso Filho! 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
abraço toda criatura.

Ó Pai, abençoai os dizimistas que alcançaram a compreensão da necessidade de
sua contribuição para a edificação de vossa
Igreja e suscitai naqueles que estão vindo o
sentido de sua participação como membro
dessa família, com a qual também coopera
no seu sustento! 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.

Dir.: Acolhe, ó Pai, os pedidos que te fazemos em nome de Jesus, teu Filho e nosso
irmão. Amém.

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 8,9.11-13

DEUS FAZ COMUNHÃO

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

16. PARTILHA DOS DONS: 388 (CD 11),
399 (CD 25)
RITO DA COMUNHÃO

12. EVANGELHO: Mt 11,25-30

17. PAI-NOSSO

13. PARTILHA DA PALAVRA

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria de sua Palavra,
rezemos juntos: Pai nosso...

14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 778 (CD 26),
790 (CD 12)

Dir.: Confiantes, apresentemos ao Senhor
nosso louvor e as necessidades de nossa
comunidade.

Dir.: Saudai-vos uns aos outros em Cristo
Jesus!

Senhor, atendei ao nosso pedido!

19. COMUNHÃO: 494, 1139 (CD 19)

Ó Pai, fortalecei a vossa Igreja, grande
família, no acolhimento às famílias, celeiros
da fé! Nós vos pedimos.

(O ministro toma a hóstia e, elevando-a,
em voz alta, voltado para a assembleia, diz:
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participemos da comunhão do Corpo do
Senhor em profunda unidade com nossos
irmãos que, neste dia, tomam parte da
celebração eucarística, memorial vivo da
paixão, morte e ressurreição de Jesus
Cristo. O Corpo de Cristo será nosso alimento. Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do
Senhor!
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo!)

Dir.: Abençoe-nos o Pai e Filho e Espírito
Santo. Amém.
Dir.: Vamos em paz e, ao longo da semana,
bendigamos ao Senhor.
Todos: Graças a Deus.
24. CANTO DE ENVIO: 641 (CD 4)
25. LEITURAS DA SEMANA

20. RITO DE LOUVOR: 838

2.ª-feira: Os 2,16.17b-18.21-22;
Sl 144(145); Mt 9,18-26
3.ª-feira: Os 8,4-7.11-13; Sl 113
(114),17; Mt 9,32-38
4.ª-feira: Os 10,1-3.7-8.12;
Sl 104 (105); Mt 10,1-7
5.ª-feira: Os 11,1-4.8c-9; Sl 79
(80); Mt 10,7-15
6.ª-feira: Os 14,2-10; Sl 50
(51),17; Mt 10,16-23
Sábado: Is 6,1-8; Sl 92(93);
Mt 10,24-33

(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)
21. ORAÇÃO
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.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES
• O mês de julho na Arquidiocese de Vitória é dedicado à Campanha do Dízimo.
A logo traz a carga do laço FAMÍLIA. Essa
comparação pretende afirmar que a responsabilidade do católico na Igreja é a mesma
que ele tem na família, isto é, participar,
ajudar a desenvolver (crescer) e sustentar.
Cada domingo tem uma motivação, hoje é
o painel quebra-cabeça. O objetivo é que,
durante todo o mês, os grupos que existem
na paróquia falem do dízimo por meio de
suas atividades. Nos domingos seguintes,
podem ser agrupadas diversas equipes e/
ou mais de uma peça.
• Sugerimos que a equipe de liturgia entre
em sintonia com a equipe de dízimo para
fazer acontecer a Campanha do Dízimo 2014
na comunidade, paróquia e arquidiocese.

22. NOTÍCIAS E AVISOS
• 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,
ao fundo da igreja, para que os interessados leiam.
23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Deus da paciência e da consolação
seja força em nossos sofrimentos, agora
e sempre! Amém!
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Manual do
Dizimista
O que é Dízimo?
Dízimo é um sinal visível da participação e corresponsabilidade
dos fiéis na Comunidade Eclesial; ajuda os católicos a desenvolver
sua consciência de pertença à Igreja; é uma expressão viva da
fé e gratidão a Deus; dá condições à Igreja de cumprir sua missão
evangelizadora; incentiva a partilha dos bens com os pobres.

Quem deve ser dizimista?
Deve ser dizimista todo católico que possui renda.

O Dízimo é familiar?
O dízimo é uma relação pessoal de fé e gratidão a Deus. Portanto, se na sua família
há, por exemplo, três pessoas que têm renda, cada uma deve ser dizimista segundo
a sua renda. A esposa que não trabalha pode participar da renda do seu marido.

Quanto deve ser o Dízimo?
Cada um dê conforme decidir seu coração, sem pena nem constrangimento, porque
Deus ama quem dá com alegria (2Cor. 9, 6-7). De acordo com sua possibilidade
e renda estabeleça um percentual, de 1% a 10% e aplique esse percentual sobre
sua renda. O resultado será seu dízimo.

Quando devo entregar meu Dízimo?
Devo entregar ou devolver meu dízimo sempre por ocasião da minha renda. Se sua
renda for mensal, seu dízimo será mensal. Se sua renda for ocasional, seu dízimo
será por ocasião de sua renda, exemplo: profissionais liberais ou agricultores.

Onde devo entregar meu Dízimo?
Devo entregar ou devolver meu dízimo na Comunidade Eclesial onde participo.
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