
 

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.: Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se clamar por mim em qualquer provação, eu o                   
ouvirei e serei seu Deus para sempre.. 

 

RITOS INICIAIS 

 
Canto: Venham trabalhar na minha vinha 
Disponível em: https://youtu.be/de4rKtRDLtU 
 

"Venham trabalhar na minha vinha", 
dilatar meu reino entre as nações. 
Convidar meu povo ao banquete. 
Quero habitar nos corações. 
 
Unidos pela força da oração, 
ungidos pelo espírito da missão, 
vamos juntos construir 
uma Igreja em ação. 
 
"Venham trabalhar na minha vinha", 
espalhar na terra o meu amor. 
Muitos não conhecem a Boa Nova, 
vivem como ovelhas sem pastor. 
 
"Venham trabalhar na minha vinha", 
com fervor meu nome proclamar. 
Que ninguém se queixe ao fim do dia: 
"Ninguém me chamou a trabalhar". 
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Sinal-da-cruz 

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

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.: Nesta celebração busquemos o Senhor, que é bom e misericordioso para com todos e sempre                
está perto dos que o invocam. Dispondo-nos a acolher o convite para trabalharmos em favor do                
seu Reino, reunimo-nos para ouvir sua Palavra, receber seus dons e experimentar o amor que               
tem por nós, a fim de glorificarmos seu Filho com nossa vida. 

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.: 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. 
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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. 

Oração do dia 

D.: Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso                    
mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. 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. 
Vinde abrir o nosso coração, Senhor; ó Senhor, abri o nosso coração, e então do vosso Filho a                  
palavra poderemos acolher com muito amor! (At 16,14). 
 
Evangelho 
 
L.: Do Evangelho segundo Mateus (Mateus 20,1-16) 
 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus – Naquele tempo, Jesus contou             
esta parábola a seus discípulos: “O Reino dos céus é como a história do patrão que saiu de                  
madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores            
uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão                   
saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ‘Ide também vós                
para a minha vinha! E eu vos pagarei o que for justo’. E eles foram. O patrão saiu de novo ao                     
meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da                   
tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: ‘Por que estais aí o dia inteiro                 
desocupados?’ Eles responderam: ‘Porque ninguém nos contratou’. O patrão lhes disse: ‘Ide            
vós também para a minha vinha’. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador:               
‘Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os              
primeiros!’ Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma                
moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam               
receber mais. Porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o               
pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: ‘Estes últimos trabalharam uma hora só,             
e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro’. Então o patrão disse                    
a um deles: ‘Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o                 
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que é teu e volta para casa! Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que                    
dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou                    
estás com inveja, porque estou sendo bom?’ Assim, os últimos serão os primeiros, e os               
primeiros serão os últimos”. - 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: Quando chegou a Palavra 
Canto disponível em https://youtu.be/djH6YZ1n4XE 
 

A palavra do Senhor quando chegou  
Desinstalou meu coração  
Ao chegar, desafiou-me a exigir  
Uma resposta de "sim" ou "não"  
É fácil dizer sim, é fácil dizer não  
Mas dói depois do sim e dói depois do não  
A Palavra do Senhor  
Depois que ela passou nada mais  
Será do jeito que já foi 

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.: Diante do coração do Senhor, coloquemos as nossas orações.  
T.: Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo!  
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L.: Dai ânimo e coragem à vossa Igreja para anunciar a justiça do vosso Reino a todas as                  
pessoas, nós vos pedimos. 
T.: Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo!  
 
L.: Abri as portas da esperança e da dignidade para as pessoas desempregadas e as que estão                 
no trabalho informal, para que sejam valorizadas e respeitadas, nós vos pedimos. 
T.: Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo!  
 
L.: Que a vossa Palavra nos converta da justiça que o mundo coloca em nossas mentes, para a                  
compreensão da justiça do vosso coração: que é salvar e dignificar a todas as pessoas, nós vos                 
pedimos.  
T.: Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo!  
 
(Preces espontâneas…) 
 
D.: Escutai, Senhor, as preces que confiantes colocamos diante de vós. Por Cristo, nosso Senhor. 
T.: Amém!  
 
D.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:              
Pai nosso... 

 

BÊNÇÃO FINAL 

  
D.: Que o Deus de toda consolação nos liberte de todos os males e disponha na sua paz os                   
nossos dias.  
T.: Amém. 
D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.  
T.: Amém. 
 

Canto: Chuva de graça 
Canto disponível em: https://youtu.be/nbQqjbo2nhE 
 
Há uma chuva de graça aqui  
Está chovendo sobre todos nós 
E quem mais se entregar  
Mais se molhará 
 
Há uma semente pra germinar  
E muitos frutos a se produzir 
Na terra do coração  
Derrama tua graça 
 
Chuva de graça pedimos a ti  
Chuva de graça derrama em nós 
Chuva de graça neste lugar derrama 
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ORAÇÃO À MESA 

 
D.: Abençoai, Senhor, a nós e aos alimentos que recebemos de vossa bondade, e dai a todas as                  
pessoas da terra “o pão de cada dia”. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém.  
 
D.: Senhor, dai pão a quem tem fome.  
T.: E fome de justiça a quem tem pão. 
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