
 

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. Sugere-se              
colocar algumas sementes próximas da Bíblia, pode ser semente de feijão ou girassol, por              
exemplo. Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração e quem fará as leituras (L). Na                 
letra (T) todos rezam juntos. 

D.: Contemplarei, justi¬ficado, a vossa face; e serei saciado quando se manifestar a vossa glória               
(Sl 16,15). 

 

RITOS INICIAIS 

 
Canto: A Bíblia é a Palavra de Deus 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8zoiGbYx6NE 
 

A Bíblia é a Palavra de Deus 
semeada no meio do povo, 
que cresceu, cresceu e nos transformou, 
ensinando-nos viver um mundo novo. 
 
 
Deus é bom, nos ensina a viver. 
Nos revela o caminho a seguir. 
Só no amor partilhando seus dons, 
Sua presença iremos sentir. 
 

Somos povo, o povo de Deus, 
e formamos o reino de irmãos. 
E a Palavra que é viva nos guia 
e alimenta a nossa união. 
 

 
Sinal-da-cruz 

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

D.: O Senhor que encaminha nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo,                 
esteja convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Sentido da celebração 

L.: Semeador da semente do Reino, Jesus deseja fazer do nosso coração terreno fértil para a                
mensagem de vida e liberdade por ele anunciada. Dispostos a gerar, em nós e na comunidade, os                 
frutos do Espírito, acolhamos nesta celebração, com alegria e generosidade, a boa semente da              
Palavra de Deus. 

Ato penitencial 

D.: Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia de Deus.            
Confessemos os nossos pecados: 
 
T.: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, 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 e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso                   
Senhor. 
 
D.: Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos                
conduza à vida eterna. 
T.: Amém. 
 
D.: Senhor, tende piedade de nós.  
T.: Senhor, tende piedade de nós. 
 
D.: Cristo, tende piedade de nós.  
T.: Cristo, tende piedade de nós.  
 
D.: Senhor, tende piedade de nós.  
T.: Senhor, tende piedade de nós. 
 
Hino de Louvor 
 
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. 
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Oração do dia 

D.: 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 nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

T: Amém. 

LITURGIA DA PALAVRA 

A vossa Palavra é a luz dos nossos passos. 

Aclamação ao Evangelho 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
Semente é de Deus a Palavra, o Cristo é o semeador; / todo aquele que o encontra, vida eterna                   
encontrou! (Lc 8,11). 
 
Evangelho 
 
L.: Do Evangelho segundo Mateus (Mateus 13,1-9) 
 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus – Naquele dia, Jesus saiu de              
casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta                
dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ¬cava de pé, na                
praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas: “O semeador saiu para semear. Enquanto             
semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram.               
Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo              
brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram               
queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos             
espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram            
em terra boa e produziram à base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem                  
tem ouvidos ouça!” – Palavra da salvação. 

 
T.: Glória a vós, Senhor. 

Meditação 
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

Canto: Livre acesso 
Canto disponível em https://www.youtube.com/watch?v=9-of5DDIxCg 
 
Eu abro as portas do meu coração 
Te dou livre acesso, Senhor 
Eu abro as portas do meu coração 
Te dou livre acesso 
Pois com teu braço forte 
Realizas prodígios 
Pois com teu braço forte, Senhor 
Me ergues do chão 

Profissão de Fé 

D.: Professemos a nossa fé no Deus de amor:  
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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.: Irmãos e irmãs, ao divino semeador peçamos que a Palavra por ele pronunciada gere entre                
nós frutos de vida e digamos: 
T.: Senhor, escutai a nossa prece.  
 
L.: “A Palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia”; fazei, Senhor, que a Igreja                  
esteja sempre disposta a semear a Boa-nova de Jesus a todos os povos, nós vos pedimos.  
T.: Senhor, escutai a nossa prece.  
 
L.: “A semente caiu em terra boa e deu fruto”; agraciai os trabalhadores do campo com tempo                 
favorável, colheitas generosas e justa remuneração, nós vos pedimos.  
T.: Senhor, escutai a nossa prece.  
 
L.: “A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a Palavra e a compreende”; acolhei                  
nossa prece silenciosa (momento de silêncio para cada um apresentar sua prece), nós vos              
pedimos. 
T.: Senhor, escutai a nossa prece.  
 
(Preces espontâneas) 
 
D.:  Deus da vida, acolhei as preces que vos dirigimos, por Cristo, nosso Senhor. 
T.: Amém.  
 
D.: Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso... 

 

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 Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém! 
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Canto: Eu te levantarei 
Canto disponível em: https://youtu.be/74QwX79vihM 
 
Eu te levantarei 
Eu te levantarei 
Filho amado, filho querido 
 
Restituirei tuas forças 
E te atrairei a mim 
E te darei novas vestes, filho amado 
 
 

 

ORAÇÃO À MESA 

 
D.: Este pão e esta união,  
T.: Abençoai, Senhor! 
D.: Abençoai, Senhor, a mesa deste lar,  
T.:  e na mesa do Céu guardai-nos um lugar!  
D.: Abençoai, Senhor, a nós e a esta comida,  
T.: fazei-nos servir-vos fielmente, toda a vida. Amém. 
 
D.: Senhor, dai pão a quem tem fome. E fome de justiça a quem tem pão. 
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