
 

 
ORIENTAÇÃO LITÚRGICA SOBRE ESCALA DO MÊS DE JUNHO DE 2020 - ANO A 

 

 Data  /  Dia 
Tema 

Celebrativo 
EVANGELHO LEITURA I SALMO LEITURA II 

7 DOMINGO 
SOLENIDADE 

DA SANTÍSSIMA 
TRINDADE 

Jo 3,16-18                                           
«Deus enviou o seu Filho ao mundo 

para que o mundo seja salvo por Ele.» 

Ex 34,4b-6.8-9          
“O Senhor, o Senhor é 

um Deus clemente       
e compassivo.” 

Dn 3,52.53.54.55.56 
(R.52b)                      

“Digno é o Senhor 
de louvor e de glória 

para sempre.” 

2Cor 13,11-13             
“A graça de Jesus Cristo, 

o amor de Deus             
e a comunhão              

do Espírito Santo.” 

11 quinta-feira 

SOLENIDADE 
DO SANTÍSSIMO 

CORPO E 
SANGUE DE 

CRISTO 

Jo 6,51-58                                                 
«A minha carne é verdadeira comida,     
o meu sangue é verdadeira bebida.» 

Dt 8,2-3.14b-16a      
“Deu-te o alimento que 

nem tu nem os teus 
pais tinham conhecido” 

Sl 147     
“Jerusalém,       

louva o teu Senhor.” 

1Cor 10,16-17                  
“Há um só pão, 

formamos um só corpo.” 

14 DOMINGO 
XI DOMINGO  

DO           
TEMPO COMUM 

Mt 9,36-10,8                                  
«Chamou os doze discípulos                    

e enviou-os.» 

Ex 19,2-6ª           
“Sereis para Mim um 
reino de sacerdotes, 
uma nação santa.” 

Sl 99                      
“Nós somos             

o povo de Deus,    
as ovelhas             

do seu rebanho.” 

RM 5,6-11     “Se fomos 
reconciliados pela morte 
do Filho, com muito mais 

razão seremos salvos 
pela sua vida.” 

21 DOMINGO 
XII DOMINGO 

DO           
TEMPO COMUM 

Mt 10,26-33                                           
«Não temais os que matam o corpo.» 

Jr 20,10-13           
“Salvou a vida          

dos pobres das mãos     
dos perversos.” 

Sl 68                    
“Pela vossa      

grande misericórdia,  
atendei-me, Senhor.” 

Rm 5,12-15               
“O dom gratuito          

não é como a falta.” 

28 DOMINGO 
XIII DOMINGO 

DO           
TEMPO COMUM 

Mt 10,37-42                                           
«Quem não toma a sua cruz                 

não é digno de Mim.                          
Quem vos recebe a Mim recebe.» 

2Rs 4,8-11.14-16a             
“Este é um santo 
homem de Deus: 
poderá cá ficar.” 

Sl 88             
“Cantarei 

eternamente            
as misericórdias      

do Senhor.” 

Rm 6,3-4.8-11 
“Sepultados com Cristo 

pelo Baptismo,      
vivamos uma vida nova.” 

 


