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15.º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 13/7/2014

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO

Dir.: No dia em que celebramos a vitória
de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer ao
pecado e ressurgir para uma vida nova.
Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai.

Anim.: Reunimo-nos em volta da pessoa
de Jesus para escutar a sua Palavra. Ele é
o próprio semeador. Como a terra acolhe a
semente, acolhamos sua palavra no mais
profundo de nosso ser.

(Breve silêncio...) Cantemos.

Continuamos a Campanha do Dízimo. A
participação de todos como membros
desta família sustentada pelo dízimo é
muito importante.
Iniciemos a celebração cantando.

6. GLÓRIA: 203 (CD 3), 209 (CD 23)

3. CANTO DE ABERTURA: 57, 122
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!

Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna! Amém.

7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Pai, pela força do
Espírito Santo, aumentai em nós a disponibilidade de acolher a semente da
vossa palavra. Que ela produza frutos
de justiça e de paz para que o mundo
conheça a esperança do vosso Reino. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

Acolhida da Palavra: 225 (CD 5)

5. ATO PENITENCIAL: 181, 189

8. PRIMEIRA LEITURA: Is 55,10-11

9. SALMO RESPONSORIAL: 64(65)

Ó Senhor, escuta a nossa prece!
695 (CD 24)

A semente caiu em terra boa e deu fruto.

Senhor, tornai os pastores de vossa Igreja
verdadeiros semeadores de vossa Palavra,
a exemplo de vosso Filho! Nós vos pedimos.

Visitais a nossa terra com as chuvas,
e transborda de fartura.
Rios de Deus que vêm do céu derramam
águas,
e preparais o nosso trigo.

Senhor, abençoai as famílias, em especial
as de nossa comunidade, fazendo-as,
sempre, as primeiras semeadoras de vossa
Palavra em seu seio! Nós vós pedimos.

É assim que preparais a nossa terra:
vós a regais e aplainais,
os seus sulcos com a chuva amoleceis
e abençoais as sementeiras.

Senhor, protegei os doentes de nossa comunidade para que, através de vossa Palavra, recebam o alento que necessitam para
suportar suas dores! Nós vos pedimos.

O ano todo coroais com vossos dons,
os vossos passos são fecundos;
transborda a fartura onde passais,
brotam pastos no deserto.

Senhor, suscitai nos dizimistas e naqueles
que ainda não foram tocados a necessidade de participação no sustento e ajuda no
desenvolvimento de vossa Igreja, família
de todas as famílias! Nós vos pedimos.

As colinas se enfeitam de alegria,
e os campos, de rebanhos;
nossos vales se revestem de trigais:
tudo canta de alegria!

Dir.: Acolhe, ó Pai, os pedidos que te fazemos por Cristo, nosso Senhor. Amém.

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 8,18-23
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO:

DEUS FAZ COMUNHÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Semente é de Deus a Palavra, o Cristo é
o semeador; todo aquele que o encontra,
vida eterna encontrou!

16. PARTILHA DOS DONS: 394 (CD 20),
395 (CD 5)
RITO DA COMUNHÃO

12. EVANGELHO: Mt 13,1-23

17. PAI-NOSSO

13. PARTILHA DA PALAVRA

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 780

14. PROFISSÃO DE FÉ

19. COMUNHÃO: 541 (CD 11), 498

15. PRECES DA COMUNIDADE

(O ministro toma a hóstia e, elevando-a,
em voz alta, voltado para a assembleia, diz:
irmãos e irmãs, 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

Dir.: Peçamos ao divino Semeador que
abra nosso coração à escuta e ao acolhimento da Palavra de Deus, que a faça
crescer e que, no dia da colheita, sejamos
encontrados com uma medida plena e
transbordante.
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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.

20. RITO DE LOUVOR: 831 (CD 18)

Todos: Graças a Deus!

Dir.: Põe a semente na terra, não será em
vão! Ide em paz, e o divino Semeador nos
acompanhe!

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

24. CANTO DE ENVIO: 650 (CD 26)
25. LEITURAS DA SEMANA

21. ORAÇÃO

2.ª-feira: Is 1,10-17; Sl 49(50);
Mt 10,34-11,1
3.ª-feira: Is 7,1-9; Sl 47(48);
Mt 11,20-24
4.ª-feira: Zc 2,14-17; Cânt. Lc
1,49; Mt 12,46-50
5.ª-feira: Is 26,7-9.16-19;
Sl 93(94); Mt 11,28-30
6.ª-feira: Is 38,1-6.21-22; Cânt. Is
38,19; Mt 12,1-8
Sábado: Mq 2,1-5; Sl 9,35b;
Mt 12,14-21

Oremos (pausa): Ó Deus, vossa Palavra
foi nosso alimento nesta celebração.
Dai-nos, portanto, esta graça: que cada
celebração ajude a crescer em nós a força que faz serem santos aqueles que alimentais. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS

ORIENTAÇÕES

• 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 coloque num
mural, ao fundo da igreja, para que os
interessados leiam.

• 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 fôlder: O texto do
fôlder é o motivador da campanha. Ele traz a
explicação do tema com base na frase bíblica
e procura tocar o coração da pessoa. Deve
ser distribuído com uma motivação curta feita
pelo padre ou pela equipe.
• 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.

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor nos abençoe e nos guarde!
Amém.
O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face
e nos seja favorável! Amém.
O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos
dê a paz! Amém.
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Mensagem da CNBB
aos agentes da

Pastoral do Dízimo
Prezados agentes da Pastoral do Dízimo,
É com alegria que os Bispos do Brasil, reunidos em Aparecida sob o manto
de Nossa Senhora, participando da 52.ª
Assembleia Geral da CNBB, comunicam
que será feito um estudo sobre a Pastoral
do Dízimo.
O que nos leva a tomar essa iniciativa
é a certeza de que o 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 da gratidão a Deus; dá condições à
Igreja de cumprir sua missão evangelizadora; incentiva a partilha de nossos bens
com os pobres.
Para coordenar este trabalho, foi
nomeada uma Comissão Episcopal para
a Pastoral do Dízimo que irá conhecer as
ricas experiências de nossas comunidades,
recolher o material que muitas Dioceses
já produziram sobre essa praxe bíblica
e estudar as reflexões e publicações de
inúmeros teólogos e pastoralistas. Em
seguida, será elaborado um Anteprojeto
aberto à colaboração de todos, para possibilitar melhores condições de aprovação
e publicação na coleção de “Estudos da
CNBB”.
Por isso, quando sua Equipe Dio-

cesana for chamada a colaborar com a
Comissão Episcopal para o Dízimo, nomeada pela Presidência da CNBB, esperamos
que o faça com alegria. O resultado desse
trabalho certamente ajudará as Dioceses
que querem incentivar, renovar ou mesmo
implantar este importante serviço Pastoral.
Agradecemos a todos os que se
dedicam a esta Pastoral e imploramos
a graça de Deus para os seus trabalhos
que possibilitam nossa Igreja imitar as
primeiras comunidades cristãs: “Todos os
que acreditavam estavam unidos e tinham
tudo em comum” (At 2,44).
Nossa Senhora Aparecida, nossa
padroeira e Rainha, interceda por nossas
comunidades, seus pastores e cada um
dos discípulos missionários de seu Filho.
Aparecida, 8 de maio de 2014.
Cardeal Raymundo Damasceno Assis
Arcebispo de Aparecida
Presidente da CNBB
Dom José Belisário da Silva, OFM
Arcebispo de São Luís do Maranhão
Vice Presidente da CNBB
Dom Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília
Secretário Geral da CNBB
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