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Nº 2261 – Ano C – Verde
14º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 07/07/2013

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Somos enviados pelo Senhor a
anunciar o Reino de Deus como cordeiros
no meio de lobos.
Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo
que se manifesta em todas as pessoas
e grupos que assumem sua missão no
meio do mundo. Neste mês dedicado à
reflexão sobre o Dízimo, alegramo-nos
com os gestos de partilha e doação de
todos os dizimistas que contribuem para
o crescimento da Igreja de Jesus Cristo.
O dízimo é como a experiência narrada
em Jo 6,1-15. Cada um, tal como o jovem
que tinha cinco pães e dois peixes, põe
em comum um pouco daquilo que possui.
Jesus abençoa, e a partilha se multiplica
para que a Igreja continue a evangelizar.
3. CANTO DE ABERTURA: 53 / 37
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: A graça e a paz de nosso Senhor
Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão
do Espírito Santo estejam com todos nós!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
5. ATO PENITENCIAL: 163 (CD 3) / 170 (CD 3)

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. (breve silêncio)
Dir.: Deus da vida tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza
à vida eterna. Amém.
6. GLÓRIA: 207 (CD 3) / 213 (CD 23)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, vosso filho
humilhado pela paixão e morte na cruz
fez o mundo se erguer aliviado, vencedor
do egoísmo e do mal. Felizes por sermos
livres do pecado que escraviza, esperamos confiantes as alegrias do céu. Por
nosso Senhor Jesus Cristo na unidade
do Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Is 66,10-14c
9. SALMO RESPONSORIAL: 65(66)
ACLAMAI O SENHOR DEUS, Ó TERRA
INTEIRA!
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira,
cantai salmos a seu nome glorioso,
dai a Deus a mais sublime louvação!
Dizei a Deus: “Como são grandes vossas
obras!

Toda a terra vos adore com respeito
e proclame o louvor de vosso nome!”
Vinde ver todas as obras do Senhor:
seus prodígios estupendos entre os homens!

Senhor, abençoai todos os dizimistas que
contribuem na ação evangelizadora, na
caridade com os necessitados e na manutenção da vossa Igreja, para que nunca
lhes falte o necessário para o sustento de
seus lares.

O mar ele mudou em terra firme,
e passaram pelo rio a pé enxuto.
Exultemos de alegria no Senhor!
Ele domina para sempre com poder!

Senhor, encorajai a todos nós batizados
para que vivamos fielmente a nossa missão
de testemunhar Jesus Cristo na família, na
comunidade e na sociedade.

Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar:
vou contar-vos todo bem que ele me fez!
Bendito seja o Senhor Deus que me escutou,
não rejeitou minha oração e meu clamor,
nem afastou longe de mim o seu amor!

(Encerrar as preces com a Oração do
Dizimista.)
Dir.: Acolhei, Pai Santo, os pedidos que vos
apresentamos. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

10. SEGUNDA LEITURA: Gl 6,14-18
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia!
A paz de Cristo reine em vossos corações;
/ ricamente habite em vós sua palavra!

DEUS FAZ COMUNHÃO

12. EVANGELHO: Lc 10,1-12.17-20
16. PARTILHA DOS DONS: 394 (CD 20)
/ 399 (CD 25)

Dir.: O Senhor esteja com todos vocês!
Todos: Ele está no meio de nós.

RITO DA COMUNHÃO

Dir.: Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas.

17. PAI-NOSSO

Todos: Glória a vós, Senhor!

Dir.: Rezemos com amor e confiança a
oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso...

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 785 (CD 12) /
787 (CD 5)

Dir.: No Deus que nos chama e nos envia
para anunciar o vosso Reino, professemos
a nossa fé. Creio em Deus Pai...

Dir.: Como filhos e filhas do Deus da paz,
saudemo-nos com um gesto de comunhão
fraterna.

15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Confiantes, elevemos ao Pai os pedidos de nossa comunidade cantando ao
final de cada prece:

19. COMUNHÃO: 635 (com o refrão do
14º Domingo) / 564
(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 Jesus
Cristo. O Corpo de Cristo será nosso alimento.

Ó Senhor, Senhor, neste dia, / escutai
nossa prece! (691)
Senhor, fortalecei a vossa Igreja, confiada
ao nosso pastor, o papa Francisco, para
que, sem medo, continue anunciando o
vosso Reino com simplicidade e fidelidade
ao Evangelho.
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Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor!
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo.)

Dir.: A alegria do Senhor seja a nossa força;
vamos em paz, e o Senhor nos acompanhe!
TODOS: Graças a Deus!

20. RITO DE LOUVOR: 825 (CD 18) / 827
(CD 18)

25. 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

(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)
21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Senhor nosso Deus,
pelo batismo nos chamais ao anúncio e
testemunho do vosso Reino. Concedei-nos a graça de testemunhar a vossa
palavra em nossas famílias, no ambiente
de trabalho e na sociedade. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

ORIENTAÇÕES

DEUS NOS ENVIA

• Em sintonia com a Campanha do Dízimo
2013 “A FÉ ME FAZ COMPARTILHAR”.
Sugerimos que o cartaz entre antes
da procissão de entrada e seja posto
em lugar de destaque (que não seja no
altar). Durante a entronização, cantar
um refrão (n. 1029 ou n. 1034) ou
outro à escolha. E o ímã de geladeira
entregar no final da celebração com
breve motivação sobre a campanha.
• Proclamar bem as leituras, reservando
instantes de silêncio após cada proclamação, para serem interiorizadas. O
mesmo se faça após o canto do salmo.
• Durante a homilia, se possível partilhada, a comunidade poderá ser estimulada
a descobrir necessidades e trabalhos
que ainda precisam ser desenvolvidos e
serviços em que faltam “trabalhadores”,
servidores(as), animadores(as). Convidar mais pessoas para uma missão
concreta nesses trabalhos na comunidade.
• Ter presente a situação dos enfermos
da comunidade. A dedicação a eles é
sinal do Reino.

22. NOTÍCIAS E AVISOS
• Dia 21 de julho, das 9h às 17h, na Praça
do Papa, acontece o ENVIA-ME, encerramento da Semana Missionária, teremos
missa, shows, apresentações culturais,
catequeses... Motive a juventude de sua
comunidade a participar.
23. CANTO DE ENVIO: 640 (CD 20) / 650
(CD 26)
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Senhor, nosso Deus, enriquecei-nos
com o tesouro da vossa misericórdia e
concedei-nos paz e segurança para que,
exultando em ação de graças, com alegria
vos louvemos. Amém.
Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso:
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
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Celebração da Palavra de Deus (II)
A presença real de Cristo na Palavra
O Concílio Vaticano II ampliou e desenvolveu a noção da presença de Cristo na
liturgia. Além de estar presente nas espécies
eucarísticas, Cristo está presente na palavra,
na pessoa do ministro, nos sacramentos, na
assembléia reunida para orar e salmodiar.
Queremos destacar aqui o valor dado
à presença de Cristo na palavra: “Cristo está
presente na sua palavra, pois é Ele quem fala
quando na Igreja se leem as Sagradas Escrituras” (SC 7). Para que os fiéis se alimentem
também do Cristo presente na palavra, o
Concílio recuperou a tradição de valorizar as
duas mesas: palavra e eucaristia como atesta
a Constituição Dei Verbum: “A Igreja sempre
venerou a Sagrada Escritura da mesma forma como sempre venerou o próprio Corpo
do Senhor, porque, de fato, principalmente
na sagrada liturgia, não cessa de tomar e
entregar aos fiéis o pão da vida, da mesa da
palavra de Deus como do corpo de Cristo” (DV
21). Portanto, as duas mesas são fontes de
alimento para todas as pessoas que delas se
aproximam. Dessa forma, a palavra de Deus
é tão venerável quanto o Corpo Eucarístico
de Jesus Cristo. Comungamos da mesa da
palavra, assim como comungamos da mesa
da Eucaristia.
Resgatando a palavra como alimento, o
Concílio retomou o ensinamento da tradição e
da teologia cristãs. Encontramos testemunhos
dos Santos Padres, os quais afirmam que a
palavra da Sagrada Escritura é a presença
de Deus entre nós, e que especialmente a
palavra dos Evangelhos é a presença do Verbo
encarnado. Assim, Inácio de Antioquia pode
escrever que busca “refúgio no evangelho,
como na carne de Jesus”. É significativo o
texto de Jerônimo (+419/420): “Quanto a
mim, penso que o Evangelho é o corpo do
Cristo e que a Sagrada Escritura é sua dou-

trina. Quando o Senhor fala em comer sua
carne e beber seu sangue, é certo que fala
do mistério (da Eucaristia). Entretanto, seu
verdadeiro corpo e seu verdadeiro sangue
(também) são a palavra da Escritura e sua
doutrina”. Lemos constantemente nos escritos de Orígenes a idéia da presença de Cristo
na palavra, por exemplo: “Como Cristo veio
escondido no corpo,... assim também toda
a Sagrada Escritura é a sua incorporação”.
Mais tarde, Santo Agostinho vê na Sagrada
Escritura uma encarnação permanente do
Verbo divino: “O verdadeiro Cristo está na
palavra e na carne”.
Nesta mesma linha, Cesário de Arles,
retomando a idéia de Orígenes afirma que
a palavra de Deus não vale menos que o
corpo de Cristo: “Eu lhes pergunto, irmãos
e irmãs, digam o que, na opinião de vocês,
tem mais valor: a palavra de Deus ou o Corpo
de Cristo? Se quiserem dar a verdadeira
resposta, certamente deverão dizer que a
palavra de Deus não vale menos que o Corpo
de Cristo. E por isso, todo o cuidado que
tomamos quando nos é dado o Corpo de
Cristo, para que nenhuma parte escape de
nossas mãos e caia por terra, tomemos este
mesmo cuidado para que a palavra de Deus,
que nos é entregue, não morra em nosso
coração enquanto ficamos pensando em
outras coisas ou falando de outras coisas,
pois aquela pessoa que escuta de maneira
negligente a palavra de Deus, não será menos
culpada do que aquela que, por negligência,
permitir que caia por terra o Corpo de Cristo”.
Portanto, tanto o mistério da palavra
como o da Eucaristia conduzem ao mistério
do Cristo Senhor.
Ir. Veronice Fernandes
Formação Litúrgica em Mutirão - CNBB
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