
 
 

15º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 12 DE JULHO DE 2020  

Celebração em Casa e em Família – Gal. Carneiro PR 

 

* Diante do Altar na casa em família fazer o momento Orante, ou pessoalmente 

em um ambiente que favoreça a oração.  

*Alguém conduz a oração em família fazendo a função de dirigente ou mesmo 

pessoalmente, se você está impossibilitado de participar em Comunidade. 

 

 
 

ACOLHIDA(dirigente) “A Semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a 

palavra e a compreende”, com esta palavra do Evangelho que ouviremos neste 

final de semana, nos motivamos em nossa oração de encontro com a Palavra, na 

certeza de que precisamos nos cultivar para ser esta terra boa, que acolhe a 

Palavra e a faz produzir frutos. Cultivo este que só se tona possível a partir da 

abertura e acolhida, do encontro pessoal e dos irmãos de fé, que direcionam o 



seu olhar e abrem o coração ao Divino Semeador.  Em atitude de fé e oração 

iniciemos a nossa oração. 

 

SAUDAÇÃO(dirigente) Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Amém. – Que a presença de Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito 

Santo esteja conosco. Todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 

Cristo.  

 

DEUS NOS PERDOA (dirigente) Examinando a nossa consciência e a 

caminhada da semana que passou peçamos o perdão e a misericórdia do 

Senhor. 
Tende compaixão de nós, Senhor! 
Todos: Porque somos pecadores! 
Dirig.: Manifestai Senhor a vossa misericórdia! 
Todos.: E dai-nos a vossa salvação! 
Dirig.: Deus todo poderoso tenha compaixão de nós, Perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna.: Amém 

 

 HINO DE LOUVOR(Glória) (Todos) Glória a Deus nas alturas, e paz na 

terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-

poderoso: nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos 

glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus 

Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós 

que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do 

mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de 

nós. Só vós sois o santo, só vós, o Senhor, só vós, o altíssimo, Jesus Cristo, com 

o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.  

 

ORAÇÃO (Momento de silêncio para oração pessoal) (Dirigente) Ó Deus, que 

mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho, 

dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e 

abraçar tudo o que é digno desse nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 

 

ENCONTRO COM A PALAVRA:   

 



 

Obs.: As leituras Primeira Leitura Isaias 55,1-11, Salmo 64, Segunda Leitura 

Romanos 8,18-23, EVANGELHO  Mateus(13,1-9) 
 

(Dirigente) O Senhor esteja conosco! 

 (Todos) Ele está no meio de nós 

(Dirigente) PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo, + segundo 

Mateus 

(Todos) Glória a vós, Senhor! 

 

 Naquele tempo, 1Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do 

lago. 2Acercou-se dele, porém, uma tal multidão, que precisou entrar 

numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. 3E 

seus discursos foram uma série de parábolas. 4Disse ele: Um semeador 

saiu a semear. E, semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho; 

os pássaros vieram e a comeram. 5Outra parte caiu em solo pedregoso, 

onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco 

profunda. 6Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se, por falta de 

raízes. 7Outras sementes caíram entre os espinhos: os espinhos 

cresceram e as sufocaram. 8Outras, enfim, caíram em terra boa: deram 

frutos, cem por um, sessenta por um, trinta por um. 9Aquele que tem 

ouvidos, ouça.  
(Dirigente)– Palavra da Salvação 

(Todos)– Glória a vós, Senhor 

PARTILHANDO A PALAVRA (Alguém faz a leitura ou de forma partilhada 

se lê)  

O segundo sermão de Jesus no Evangelho de São Mateus é formado por sete 

parábolas. A primeira é a do semeador. Ele sai a semear a Palavra de Deus e 

esta vai caindo em diversos tipos de terra, que são o coração humano. Cai na 

beira do caminho, no coração que não a entende; cai no meio de pedras e fica 

na superfície, onde qualquer dificuldade é suficiente para provocar desistência; 

cai entre espinhos, que são as preocupações com as coisas deste mundo e o 

desejo de riquezas. A Palavra é sufocada e não produz nada. O semeador, 

porém, vai caminhando, vencendo obstáculos sem desistir, até encontrar terra 

boa, coração aberto que acolhe a Palavra e a entende. O coração não é de 

pedra. É coração de gente, terra boa, que produz frutos. O solo não é todo 

igual, mas o que importa é que está produzindo cem, sessenta ou trinta, graças 

ao trabalho do semeador que saiu para semear e não voltou atrás. Perseverou e 



encontrou terra boa. A Palavra não volta a Deus sem ter produzido algum 

fruto.* Côn. Celso Pedro da Silva, ‘A Bíblia dia a dia 2019’, Paulinas. 

- Diante da Palavra que lemos, meditemos uns instantes e respondamos para 

nós mesmos e para Deus:  

O Senhor confia na terra que somos nós, ela é fértil a ponto de acolher a 

sua Palavra e produzir frutos? 

 O que necessitaria ser melhor cultivado na terra da vida de cada dia, em 

nível pessoal e familiar para que as boas sementes germinem?  

Quais as boas sementes que já produzem frutos na vida pessoal e em 

família a partir do encontro com Deus na caminhada de fé?  
 

PROFISSÃO DE FÉ (Dirigente) Professemos a nossa fé rezando juntos.  

 
 

 PRECES: (Dirigente) Apresentemos a Deus Pai, neste domingo celebrando 

em família ou pessoalmente nas nossas casas as preces à Deus. (Faz-se estas 

preces e outras de forma espontânea) 

1.Obrigado Senhor, pela semente da esperança semeada em nossos corações 

sobretudo neste tempo de incertezas diante da pandemia. Rezemos...Obrigado 

Senhor 



2. A gratidão Senhor por todos os que se dedicam nos trabalhos essenciais, 

especialmente na área da saúde, por semearem o cuidado e o zelo para com a o 

dom da vida.  Rezemos. Obrigado Senhor 

3. Pela nossa família, pelo trabalho e pelo cuidado que recebemos de uns para 

com os outros no espirito do Amor Fraterno. Rezemos. Obrigado Senhor 

4.Pelas vocações sacerdotais e religiosas na Igreja, especialmente em nossa 

Diocese e por todos os que se colocam a serviço do Reino de Deus como leigos 

em espirito de liderança consciente do amor para com Cristo e para com a 

comunidade...Rezemos...Obrigado Senhor 

5. Por todos os sacerdotes, bispos, o Santo Padre Papa Francisco, religiosos e 

religiosas que se dedicam a causa do evangelho e semeiam as boas sementes da 

fé. Rezemos. Obrigado Senhor 

 

PAI NOSSO(dirigente) Rezemos com amor e confiança, a oração que o Senhor 

Jesus nos ensinou: (Todos) Pai nosso...  
 

Consagremos a Maria mãe de Jesus e nossa Mãe, avida e a semana que se inicia 

 

 



 

 

BÊNÇÃO E DESPEDIDA ( Juntos invoquemos a benção de Deus ) 

 

 + O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós, para nos defender; dentro 

de nós, para nos conservar; à frente de nós, para nos guiar; 

atrás de nós, para nos guardar; sobre nós, para nos abençoar. Ele que, 

com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina pelos séculos dos séculos. 

Amém.  Em nome do Pai,  do Filho e do Espírito Santo.Amém. 

 


