
 

 

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.: É Deus quem me ajuda, é o Senhor quem defende a minha vida. Senhor, de todo o coração                   
hei de vos oferecer o sacrifício e dar graças ao vosso nome, porque sois bom (Sl 53,6.8). 

 

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 Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do                   
Espírito Santo, esteja convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Sentido da celebração 

L.: Neste tempo desafiador em meio a tantas incertezas o Senhor Deus de bondade nos reúne                
para celebrar e renovar as nossas forças. Paciente conosco, ele vem em nosso auxílio com seu                
Espírito, para que o joio existente em nosso meio e em nosso interior não nos desanime do                 
anúncio do seu Reino. Celebremos com alegria o Senhor que é bom, clemente e fiel. 

Ato penitencial 

D.: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso                   
espírito ao arrependimento reconhecendo nossa condição de pecadores:  

(Silêncio) 

Canto: Senhor, servo de Deus 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Php73UtsFyA 
 

Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida,  
tende piedade de nós.  
Senhor, tende piedade de nós. 
 
Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza,  
tende piedade de nós.  
Cristo, tende piedade de nós.  
 
Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente,  
tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 

 
D.: Deus de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à                
vida eterna. 
T.: Amém. 
 
Hino de Louvor 
 
D.: Cantemos o hino de louvor: 
Disponível em: https://youtu.be/pTKMNV1jk2Q 
 

Glória, glória! Anjos do céu  
cantam todos seu amor!  
E na Terra, homens de paz  
Deus merece o louvor  
 
Deus e pai, nós vos louvamos  
adoramos, bendizemos,  
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damos glória ao vosso nome,  
vossos dons agradecemos!  
 
Senhor nosso, Jesus Cristo,  
unigênito do Pai,  
Vós de Deus cordeiro Santo,  
nossas culpas perdoai!  
 
Vós que estais junto do pai,  
como nosso intercessor,  
acolhei nosso pedidos, 
atendei nosso clamor! 
 
Vós somente sois o Santo,  
o Altíssimo, o Senhor,  
com o Espírito Divino,  
de Deus pai no esplendor! 

Oração do dia 

D.: Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da                   
vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos              
mandamentos. 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. 
Eu te louvo, ó Pai santo, Deus do céu, Senhor da terra: / os mistérios do teu Reino aos pequenos,                    
Pai, revelas! (Mt 11,25). 
 
Evangelho 
 
L.: Do Evangelho segundo Mateus (Mateus 13, 24-43) 
 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus – Naquele tempo, Jesus contou             
outra parábola à multidão: “O Reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no                 
seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi                
embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o               
joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: ‘Senhor, não semeaste boa              
semente no teu campo? Donde veio então o joio?’ O dono respondeu: ‘Foi algum inimigo que                
fez isso’. Os empregados lhe perguntaram: ‘Queres que vamos arrancar o joio?’ O dono              
respondeu: ‘Não! Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai             
crescer um e outro até a colheita! E, no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo:                  
arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado! Recolhei, porém, o trigo no                
meu celeiro!'” Jesus contou-lhes outra parábola: “O Reino dos céus é como uma semente de               
mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as                  
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sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de               
modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos”. Jesus contou-lhes ainda outra               
parábola: “O Reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três                 
porções de farinha, até que tudo fique fermentado”. Tudo isso Jesus falava em parábolas às               
multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta:                
“Abrirei a boca para falar em parábolas; vou proclamar coisas escondidas desde a criação do               
mundo”. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se             
dele e disseram: “Explica-nos a parábola do joio!” Jesus respondeu: “Aquele que semeia a boa               
semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao                   
Reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A                   
colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao                   
fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos: o Filho do Homem enviará os seus anjos e                 
eles retirarão do seu Reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal; e depois                   
os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão                 
como o sol no Reino de seu Pai. Quem tem ouvidos ouça”. – Palavra da salvação. 

 
T.: Glória a vós, Senhor. 

Meditação 
D.: O que o texto diz? (Trazer o texto para a própria vida e a realidade pessoal e social). A 
meditação é o segundo passo. Depois de ouvir e ler a Sagrada Escritura, repetiremos uma 
palavra, uma frase ou um versículo.  
 
Contemplação 
D.: Qual é o meu novo olhar, a partir da Palavra? Contemplar é um agir que envolve todo o nosso 
ser. É contemplativa a pessoa que tem o “jeito novo” de ser, viver, ver e assumir a vida, conforme 
o projeto de Jesus. 
 
Oração 
D.: O que o texto me faz dizer a Deus? Pedimos a Deus que nos ajude a praticar o que a Palavra 
nos convoca. O texto bíblico e a realidade de hoje nos motivam a rezar. 

Canto: Terra boa é aquele que ouviu 
Canto disponível em https://www.youtube.com/watch?v=jgERsB9z9Ts 
 

Terra boa é aquele que ouviu 
e a palavra de Deus praticou: 
a semente na terra caiu e 
de terra tão boa brotou! 
A semente na terra caiu e 
de terra tão boa brotou! 
 
1. Feliz quem anda com a verdade, 
na lei de Deus, com integridade! 
Feliz quem guarda seu mandamento 
no coração, no pensamento! 
 
2. Ah! Quem me dera, que, em meu 
andar, 
teus mandamentos possa eu guardar! 
Se os mandamentos obedecer, 
não vai o mal acontecer! 

 
3. Quando tuas leis eu aprender, 
vou te louvar e agradecer! 
Eu vou guardar teu mandamento, 
mas, não me deixes no esquecimento. 
 
4. Os que as maldades sabem evitar, 
a estrada certa vão encontrar! 
Senhor, tu deste os teus mandados, 
para que sejam sempre guardados! 
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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.: Irmãos e irmãs, como família de Deus, dirijamos ao Senhor, paciente e bom, nossas súplicas                
confiantes, dizendo: 
T.: Escutai, Senhor, o clamor da nossa oração. 
 
L.: Pela Igreja, para que se abra continuamente ao auxílio do Espírito e seja perseverante e                
paciente na missão de evangelizar, rezemos. 
T.: Escutai, Senhor, o clamor da nossa oração. 
 
L.: Pelos cristãos, para que sejam conscientes e sábios no enfrentamento dos poderes contrários              
ao projeto de Jesus, rezemos.  
T.: Escutai, Senhor, o clamor da nossa oração. 
 
L.: Pelos pais e mães, para que, por meio de palavras e do exemplo de vida, semeiem valores                  
cristãos e éticos no coração dos filhos, rezemos. 
T.: Escutai, Senhor, o clamor da nossa oração. 
 
(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.: Pelo sinal e poder da Santa Cruz, +pela intercessão de Santa Maria, o Senhor vos abençoe e                  
proteja, volva seu olhar e tenha compaixão de vós. Que o Senhor mostre sua face misericordiosa                
e vos dê a paz e vos conceda a almejada saúde. Pelo sinal da Santa Cruz, +Jesus que aliviou os                    
sofrimentos, curou as doenças e libertou os possessos do demônio, afaste de vós todos os males                
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e enfermidades. Pelo sinal da Santa Cruz, +vos abençoe Jesus Cristo com sua Mãe, a Virgem                
Maria. 
T.: Amém! 

Canto: Já é tempo de amar 
Canto disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PbtXtkhWJu8 
 

Já é tempo de amar, 
de ver a fé crescer 
e deixar brotar a paz no coração. 
Todos querem ter amor, 
mas precisam descobrir 
que o amor está presente em cada irmão. 
 
Um sorriso e uma canção de amor, 
a ternura de um olhar. 
Quantos sonhos e esperança em ter 
simplesmente um coração. 

 
 

Olha bem ao teu redor, 
a ternura de uma flor 
que desabrochou em meio a criação 
grande prova de amor 
de um Deus que tudo fez 
pra te ver feliz vivendo em comunhão. 
 
Volta o teu olhar ao céu 
e vê quão grande amor 
há na imensidão a vida é uma lição. 
Vem, que o sol já fez 
brilhar a luz do amanhecer 
vamos despertar unidos como irmãos. 

 

 

ORAÇÃO À MESA 

 
D.: Abençoai-nos, Senhor, e a este alimento que por vossa bondade vamos tomar. Por Jesus               
Cristo nosso Senhor.  
T.: Amém. 
D.: Senhor, dai pão a quem tem fome. 
T.:  E fome de justiça a quem tem pão. 
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