
 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. Prepare a Bíblia com o                 
texto a ser proclamado, um vaso com flores, um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa                
Senhora e uma vela a ser acesa no momento da celebração, se possível. Caso a família queira                 
terminar a oração com uma refeição, sugerimos uma oração de bênção dos alimentos. Escolha              
quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam                   
juntos. 

D.: Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo: tende compaixão de mim e atendei-me; vós sois meu                 
protetor: não me deixeis; não me abandoneis, ó Deus, meu salvador! (Sl 26,7.9) 

 

RITOS INICIAIS 

 
Canto: O Senhor necessitou de braços 
Disponível em: https://youtu.be/AF7qVWECl7Y 
 

O Senhor necessitou de braços 
Para ajudar a ceifar a messe 
E eu ouvi seus apelos de amor 
Então respondi: aqui estou! aqui estou! 
 
Eu vim para dizer que eu quero te seguir 
Eu quero viver com muito amor o que aprendi! 
 
Eu vim para dizer que eu quero te ajudar 
Eu quero assumir a tua cruz e carregar! 
 
Eu vim para dizer que eu vou profetizar 
Eu quero ouvir a tua voz e propagar! 

 

Sinal-da-cruz 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  
T.: Amém. 
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Saudação 

D.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam                   
convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Sentido da celebração 

L.: Cada domingo traz aos nossos corações a memória da Ressurreição de Jesus, da sua vitória                
sobre a morte, razão de nossa alegria e esperança. Neste domingo, ele nos convida a pedir ao                 
Pai trabalhadores para sua colheita; e nos chama a dar a nossa contribuição para fazer acontecer                
o seu reino entre nós. 

Ato penitencial 

D.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também somos                  
convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos             
necessitados da misericórdia do Pai. 

(Breve momento de silêncio) 

D.: Confessemos os nossos pecados. 
T.: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e                
palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos                 
anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. 

D.: Deus de infinita misericórdia, acolhei nosso coração contrito, tenha piedade de nós e nos faça                
participar da vida eterna.  
T.: Amém. 
 
D.: Cantemos o hino de louvor: 
Disponível em: https://youtu.be/CV_9HX6oz60 
 
T.: 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 do dia 

D.: Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada                 
podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro de vossa graça, para que possamos              
querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor             
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

T: Amém. 
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LITURGIA DA PALAVRA 

A vossa Palavra é a luz dos nossos passos. 

Aclamação ao Evangelho 
 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia.  
O Reino do céu está perto, convertam-se, irmãos, é preciso. Creiam todos no evangelho, creiam               
todos no evangelho! 
 
Evangelho 
 
L.: Do Evangelho segundo Mateus (Mt   9,36. 10,8) 
 

Naquele tempo: 
Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas,  
porque estavam cansadas e abatidas, 
 como ovelhas que não têm pastor. 
Então disse a seus discípulos: 
'A Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. 
Pedi, pois, ao dono da messe 
que envie trabalhadores para a sua colheita!' 
Jesus chamou os doze discípulos 
e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus 
e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. 
Estes são os nomes dos doze apóstolos: 
primeiro, Simão chamado Pedro, e André, seu irmão; 
Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João; 
Filipe e Bartolomeu; 
Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; 
Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; 
Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, 
que foi o traidor de Jesus. 
Jesus enviou estes Doze, 
com as seguintes recomendações: 
'Não deveis ir aonde moram os pagãos, 
nem entrar nas cidades dos samaritanos! 
Ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel! 
Em vosso caminho, anunciai: 
O Reino dos Céus está próximo'. 
Curai os doentes, ressuscitai os mortos, 
purificai os leprosos, expulsai os demônios. 
De graça recebestes, de graça deveis dar! – Palavra da salvação. 

 
T.: Glória a vós, Senhor. 

Meditação 
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 
Em seguida, todos cantam. 
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Canto: Enviai, Senhor, muitos operários  
Canto disponível em https://www.youtube.com/watch?v=8kS7kNuHhBw 
 

Enviai, Senhor, muitos operários  
Para a vossa messe  
Pois a messe é grande, Senhor 
E os operários são poucos! 

 

Profissão de Fé 

D.: Professemos a nossa fé no Deus de amor:  
 
T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e em Jesus Cristo, seu único                  
Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria,               
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos;              
ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,               
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja católica, na                    
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.              
Amém. 
 
A Deus se eleva a nossa prece. 
 
D.: Louvemos o Senhor Jesus Cristo, autor da nossa fé, que nos chamou a participar de sua vida                  
e missão. Oremos:  
 
T.: Cristo, nosso Deus e Salvador.  
 
L.: Senhor Jesus, pelo batismo nos conferiste um sacerdócio santo, faze de toda a nossa vida um                 
contínuo sacrifício de louvor.  
T.: Cristo, nosso Deus e Salvador.  
 
L.: Não permitas que neste dia sejamos motivo de tristeza para ninguém, mas causa de alegria                
para todos os que convivem conosco.  
T.: Cristo, nosso Deus e Salvador.  
 
L.: Vem em socorro de todas as nações e de seus governantes, para que busquem, na concórdia                 
e na justiça, o bem comum.  
T.: Cristo, nosso Deus e Salvador.  
 
L.: Fortalece os profissionais da saúde, cura as pessoas que estão doentes e consola as que                
estão de luto. - Preces espontâneas...  
T.: Cristo, nosso Deus e Salvador.  
 
D.:  Atende-nos, ó Pai, por Cristo Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. 
 
D.: Obedientes à palavra de Jesus, sob a inspiração do seu Espírito que ora em nós, rezemos                 
com confiança: Pai nosso... 
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BÊNÇÃO FINAL 

  
D.: O Senhor nos abençoe e nos guarde! O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja                    
favorável! O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos dê a paz! O Senhor confirme a obra de                    
nossas mãos, agora e para sempre. Amém!  
Abençoe-nos o Deus todo-poderoso,  
Pai, Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém! 
 
Neste mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, cantemos:  

Canto: Sagrado Coração 
Canto disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZzxZNOu3mpA 
 
Por onde eu ando sinto tua presença 
Em todos os lugares está sempre perto de mim  
Em minhas escolhas vens me iluminar  
Como posso te deixar se mesmo quando eu erro vens me amar  
E me ajuda a acertar e na tua direção caminhar  
Como seria a minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim  
Como seriam os meus sonhos se o teu Espírito não habitasse em mim  
 
O teu amor me envolve  
O teu amor me protege  
És o meu porto seguro  
O melhor lugar de estar é o teu coração  
Sagrado Coração 

 

ORAÇÃO À MESA 

 
D.: Senhor Jesus, vendo a multidão cansada e abatida, mostraste toda a tua compaixão e               
empenhaste a tua vida a serviço da vida. Nesta hora difícil em que tantas famílias estão em                 
grande dificuldade para ter o pão à mesa, nós te pedimos: “dá pão a quem tem fome e fome de                    
justiça a quem tem pão”. Derrama a tua bênção sobre nós e sobre este alimento; e fortalece a                  
união entre nós e com nossos vizinhos e amigos. 
T.: Amém.  
 
D.: Senhor, dai pão a quem tem fome.  
T.: E fome de justiça a quem tem pão. 
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