TERÇA-FEIRA DA XIV SEMANA DO TEMPO COMUM
7 de julho de 2020
PREPARAÇÃO: Preparar um singelo altar com a Bíblia (aberta em Mt 9, 32-38),
uma vela acesa e imagens dos santos de devoção da família. Preparar, acima de
tudo, o coração para ouvir a Palavra de Deus.

SAUDAÇÃO:
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.

VER
Dirigente: Irmãos e irmãs, no evangelho de hoje Jesus exorta aos discípulos para
que rezem pelas vocações. Atualmente a Igreja está enfrentando uma séria
diminuição no número de sacerdotes e de seminaristas. A nossa região sul
mineira ainda é muito privilegiada por uma certa abundância de vocações. Mas
em determinadas regiões do Brasil e do mundo, faltam sacerdotes e
religiosos(as). Faltam também leigos engajados para que, juntamente com o
ministro ordenado, levem a mensagem de Jesus a todos os povos.
Todos: Precisamos de santas vocações para continuar a missão de Jesus por meio
da Igreja.

ILUMINAR
Dirigente: Ouçamos a Palavra de Deus proposta pela liturgia de hoje.
Canto de aclamação:
Vai falar no evangelho Jesus Cristo, aleluia!
Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia!
Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor
Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor
A mensagem da alegria ouviremos, aleluia!
De Deus as maravilhas cantaremos, aleluia!
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Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor
Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor
Leitura do Evangelho (Mt 9, 32-38).
Refletir e debater sobre as seguintes perguntas:
1) Como os fariseus reagiram ao ver que Jesus havia curado um homem mudo?
2) O que Jesus fazia enquanto percorria cidades e povoados?
3) O que Jesus sentiu ao ver as comunidades cansadas e abatidas como ovelhas
sem pastor?
4) O que Jesus diz aos seus discípulos no final do texto? Por que ele diz isso?
Leitor: Jesus curou um homem mudo, que estava possuído por um demônio. Os
fariseus, ao perceberem tamanho milagre, disseram que Jesus tinha parte com o
demônio, por isso expulsava demônios. Os religiosos da época eram tão
orgulhosos que não conseguiam ver o Messias em Jesus.
Todos: Longe de nós, sermos como os fariseus hipócritas que não aceitaram Jesus
e sua mensagem.
Leitor: Jesus era verdadeiramente missionário. Percorria todos as cidades e
povoados, anunciando o Reino. Ele veio para nos comunicar a verdade do amor
de Deus.
Todos: Nós devemos ser como Jesus, anunciadores da mensagem da salvação.
Leitor: Jesus sentiu pena ao ver as comunidades. O povo estava triste pois seus
pastores não se importavam com eles. Os fariseus só estavam preocupados com
suas vestes e pompas. O orgulho falava mais alto do que a vida do povo.
Todos: Fazei Senhor que nossas comunidades não sejam tristes, mas alegres e
missionarias.
Leitor: Jesus pede aos discípulos para que rezem, pedindo vocações. Todos
cristão deve rezar pelas vocações, para que o Senhor da Messe suscite nos jovens
o desejo de servi-Lo e que dê perseverança aos vocacionados.
Todos: Envia Senhor, para nós, vocações santas. Que não faltem pastores santos
em nossas comunidades.

AGIR
Dirigente: Diante da falta de vocações, qual deve ser a nossa atitude como
cristãos?
(Refletir e debater).
Todos: Devemos rezar pelas vocações, como ordena Jesus, também devemos
incentivar os jovens a seguir o Mestre.
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CELEBRAR
Dirigente: Rezemos pelas vocações sacerdotais e religiosas, para que Deus dê
perseverança aos vocacionados e chame mais pessoas para trabalhar na Messe.
(Lembrar nomes de bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas
e vocacionados).
Pai nosso...
Ave Maria...
Glória ao Pai...

BENÇÃO E DESPEDIDA:
Dirigente: Rezemos juntos a oração pelas vocações:
Todos:
Senhor da messe e pastor do rebanho. Fazei ressoar em nossos ouvidos vosso
forte e suave convite: “vem e segue-me!”. Derramai sobre nós o vosso Espírito;
que Ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a vossa
voz. Despertai nossas comunidades para a missão. Ensinai nossa vida a ser
serviço. Fortalecei os que querem dedicar-se ao Reino, na vida consagrada e
religiosa. Sustentai a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros.
Dai perseverança a nossos seminaristas. Despertai o coração de nossos jovens
para o ministério pastoral em vossa Igreja. Senhor, chamai-nos para o serviço do
vosso povo. Maria Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajudainos a responder sim. Amém.
Dirigente: O Senhor, o Bom Pastor, nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos
conduza à vida eterna. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Canto final:
Pelos prados e campinas verdejantes, eu vou
É o Senhor que me leva a descansar
Junto às fontes de águas puras repousantes, eu vou
Minhas forças o Senhor vai animar
Tu és, Senhor, o meu pastor
Por isso nada em minha vida faltará
Tu és, Senhor, o meu pastor
Por isso nada em minha vida faltará
Nos caminhos mais seguros, junto d'Ele eu vou
E pra sempre o Seu nome eu honrarei
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Se eu encontro mil abismos nos caminhos, eu vou
Segurança sempre tenho em suas mãos
Tu és, Senhor, o meu pastor
Por isso nada em minha vida faltará
Tu és, Senhor, o meu pastor
Por isso nada em minha vida faltará
No banquete em sua casa muito alegre, eu vou
Um lugar em Sua mesa me preparou
Ele unge minha fronte e me faz ser feliz
E transborda a minha taça em Seu amor
Tu és, Senhor, o meu pastor
Por isso nada em minha vida faltará
Tu és, Senhor, o meu pastor
Por isso nada em minha vida faltará
Bem à frente do inimigo, confiante eu vou
Tenho sempre, o Senhor junto de mim
Seu cajado me protege, e eu jamais temerei
Sempre junto do Senhor eu estarei
Tu és, Senhor, o meu pastor
Por isso nada em minha vida faltará
Tu és, Senhor, o meu pastor
Por isso nada em minha vida faltará
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