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Preparar um pequeno altar com Bíblia, vela, �ores, papel e 
caneta para cada membro e uma fôrma ou bacia de 
alumínio. 

1- MOMENTO DA LUZ E CANTO INICIAL
Enquanto se canta ou reza o refrão abaixo, acende-se a 
vela.
/: Ó luz do Senhor, que vem sobre a Terra, 
inunda meu ser, permanece em nós.:/

2- SINAL DA CRUZ E SAUDAÇÃO Em pé

Motivador (M): Em nome do Pai + e do Filho e 
do Espírito Santo.
Todos (T): Amém.
M: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam com vocês!
T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo!
M: Estamos rezando o 14º Domingo do Tempo 
comum. No Evangelho de hoje Jesus se 
apresenta ao Pai através de duas atitudes: 
louvor e acolhida. O “louvor” porque reza ao Pai 
agradecendo a sabedoria e os benefícios 
concedidos aos pequenos e a “acolhida” 
demonstrando estar aberto a todos os que 
estão cansados e fatigados em razão dos 
desa�os do dia-a-dia. A Palavra nos ensina 
onde encontrar Deus, pois nos garante que Ele 
não se revela na arrogância e no orgulho, mas 
na simplicidade e na humildade.
T: Jesus manso e humilde de coração, fazei o 
nosso coração semelhante ao Vosso.

3- RECORDAÇÃO DA VIDA Sentados
M: Ao apresentar a proposta do Reino de Deus 
aos que se consideravam entendidos, Jesus 
sabia que ela não seria bem acolhida por eles. 
Contudo, sabia também que entre os mais 
pequeninos, a Palavra cairia como semente em 
terra boa e produziria muitos frutos. Como eu, 
cristão católico, lido com os ensinamentos de 
Jesus em minha vida? Deixo que sejam 
semeados, cresçam e produzam frutos? Vamos 
lembrar algum fato ou experiência na qual 
percebemos que a Palavra gerou frutos em 
nossa vida.
 
4- ESCUTA DA PALAVRA Em pé 
A aclamação pode ser cantada ou rezada. Enquanto se 
canta, o leitor responsável por proclamar a Palavra 
dirige-se até o Altar preparado, toma a Bíblia, abre-a no 
texto de Mateus 11,25-30 e volta-se para os demais.
Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque 
escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, 
e as revelaste aos pequeninos.
Aleluia, Aleluia, Aleluia! 
Leitor 1 (L1): O Senhor esteja com vocês! 
T: Ele está no meio de nós!
L1: + Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Ao �nal da Proclamação se diz L1: Palavra da 
Salvação.
T: Glória a vós, Senhor! 
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5- RODA DE CONVERSA EM FAMÍLIA sentados
• O que este texto nos ensina? 
• Como reagimos diante da proposta que Jesus 

nos apresenta? 
• Quando somos pequenos e humildes diante 
de Deus?
• O que esse texto nos leva a dizer a Deus?

14º Domingo 
Tempo Comum 

05/07/2020



2

Para re�etir:

Jesus louva o Pai porque a proposta de salvação 
que Deus faz aos homens e que foi rejeitada 
pelos “sábios e inteligentes”, encontrou 
acolhimento no coração dos “pequeninos”. Os 
“grandes”, instalados no seu orgulho e 
autossu�ciência, não têm tempo nem 
disponibilidade para os desa�os de Deus; mas 
os “pequenos”, na sua pobreza e simplicidade, 
estão sempre disponíveis para acolher a 
novidade libertadora de Deus. Jesus veio 
libertar o homem da escravidão da Lei. A sua 
proposta de libertação plena dirige-se aos 
doentes, aos pecadores, ao povo simples do 
país, a todos aqueles que a Lei exclui e 
amaldiçoa. Jesus garante-lhes que Deus não os 
exclui nem amaldiçoa e convida-os a integrar o 
mundo novo do “Reino”. É nessa nova dinâmica 
proposta por Jesus que eles encontrarão a 
alegria e a felicidade que a Lei recusa dar-lhes. 
Acolhendo a proposta de Jesus e seguindo-O, 
os pobres e oprimidos encontrarão o Pai, 
tornar-se-ão “�lhos de Deus” e descobrirão a 
vida plena, a salvação de�nitiva e a felicidade 
total.

T: Jesus manso e humilde de coração, fazei o 
nosso coração semelhante ao Vosso.
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6 – GESTO RITUAL
M: Quando se fala em vida, amor, fraternidade e 
aconchego, o elemento que melhor representa 
estes sentimentos é o coração. Jesus tem um 
coração no qual todos têm espaço, um coração 
manso, humilde, acolhedor. Nem sempre o 
nosso coração é como o de Jesus. Muitas vezes, 
nossas atitudes fazem do nosso, um coração de 
pedra. Por isso, num pequeno momento de 
re�exão, com papel e caneta, vamos escrever o 
que precisa ser mudado em nossa vida, para 
que o nosso coração seja cada vez mais 
semelhante ao de Jesus. Em seguida 
apresentaremos essas realidades a Deus, 
colocando estes escritos dentro da fôrma/bacia 
preparada em nosso ambiente. Esses papéis 

serão queimados, expressando a renúncia que 
queremos fazer do que tem nos atrapalhado na 
caminhada.
Todos recebem papel e caneta e escrevem as realidades que 
querem que sejam transformadas por Deus em suas vidas. 
Após a escrita cada um apresenta como achar melhor, em 
voz alta ou em silêncio. Pode-se seguir o esquema abaixo.
Pessoa 1: Jesus, que vos revelastes aos 
pequeninos, dai-me a graça de ser mais... / ou 
ajudai-me a...
Após cada entrega se reza
T: Jesus manso e humilde de coração, fazei o 
nosso coração semelhante ao Vosso. 

7- ORAÇÃO FINAL E BÊNÇÃO em pé
M: Com o coração cheio, de simplicidade, amor 
e mansidão, rezemos a oração que Jesus nos 
ensinou:
T: Pai-nosso...
M: Roguemos também à Mãe do céu, sua 
poderosa intercessão:
T: Ave Maria...

Benção da família
M: Deus todo-poderoso abençoe na sua 
bondade nossa família e nos conceda a 
sabedoria da salvação.
T: Amém!
M: Sempre nos alimente com os ensinamentos 
da fé e nos faça perseverar nas boas obras.
T: Amém!
M: Oriente para ele nossos passos e nos mostre 
o caminho da caridade e da paz.
T: Amém!
M: E nos abençoe o Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho † e Espírito Santo.
T: Amém!
M: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 
T: Para sempre seja louvado! 
 
/: Vai, vai missionário do Senhor, vai trabalhar 
na messe com ardor, Cristo também chegou 
para anunciar, não tenhas medo de 
Evangelizar. :/


