
 

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.: Senhor, tudo o que fizestes conosco com razão o fizestes, pois pecamos contra vós e não                 
obedecemos aos vossos mandamentos. Mas honrai o vosso nome, tratando-nos segundo vossa            
misericórdia (Dn 3,31.29s.43.42). 

 

RITOS INICIAIS 

 
Canto: A Bíblia é a Palavra de Deus 
Disponível em: https://youtu.be/WWaXna8Cltg 
 

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.: Celebrando a Páscoa do Senhor neste dia santo, somos convidados a entrar na dinâmica do                
Reino de Deus não só por palavras, mas com obras de verdade e compromisso. Em comunhão                
com a Igreja no Brasil, celebramos hoje o Dia da Bíblia. Nesse espírito, manifestemos nossa               
adesão ao Mistério de Cristo pela nossa atenção a seus sinais. 

Ato penitencial 

D.: Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia de Deus. 

(Breve momento de silêncio) 
 
Canto: Senhor, vós sois o caminho 
Disponível em: https://youtu.be/AmypiBbFeyw 
 

Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho.  
De nós tende piedade,  
Senhor tende piedade! 
 
Ó Cristo, sois a verdade, enchei-nos de caridade.  
De nós tende piedade,  
ó Cristo tende piedade! 
 
Senhor, vós sois nossa vida, buscai a ovelha perdida.  
De nós tende piedade,  
Senhor, tende piedade. 

 
D.: Deus de infinita misericórdia, acolhei nosso coração contrito, tenha piedade de nós e nos faça                
participar da vida eterna.  
T.: Amém. 

Hino de Louvor 

D.: Cantemos o hino de louvor: 
Disponível em: https://youtu.be/RNKE7A2CKFM 
 

Glória, Glória a Deus nas alturas. 
Glória, Glória a Deus 
E aos homens toda paz, Sua paz! 
 
Senhor Deus Rei dos céus 
Deus Pai onipotente 
Nós Vos louvamos, bendizemos, adoramos, 
Vos glorificamos 
E damos graças, por Vossa imensa Glória... 
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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 sentado à direita do Pai, tende piedade de nós 
 
Só Vós sois o Santo 
Só Vós o Senhor 
Só Vós o Altíssimo Cristo Jesus 
Com o Espírito Santo na Glória de Deus Pai. 

 
Amém! Amém! Amém! Amém! (2x) 

 

Oração do dia 

D.: Ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre               
em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os               
bens que nos reservais. 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. 
Minhas ovelhas escutam a minha voz, minha voz estão elas a escutar; eu conheço, então, minhas                
ovelhas, que me seguem, comigo a caminhar! (Jo 10,27). 
 
Evangelho 
 
L.: Do Evangelho segundo Mateus ( Mt 21, 28-32) 
 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus – Naquele tempo, Jesus disse             
aos sacerdotes e anciãos do povo: 28“Que vos parece? Um homem tinha dois filhos.              
Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: ‘Filho, vai trabalhar hoje na vinha!’ 29O filho respondeu:              
‘Não quero’. Mas depois mudou de opinião e foi. 30O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a                  
mesma coisa. Este respondeu: ‘Sim, senhor, eu vou’. Mas não foi. 31Qual dos dois fez a                
vontade do pai?” Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: “O primeiro”.              
Então Jesus lhes disse: “Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas                
vos precedem no Reino de Deus. 32Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e vós                 
não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele.              
Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele”. – Palavra da salvação. 

 
T.: Glória a vós, Senhor. 
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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: Venham trabalhar na minha vinha 
Canto 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". 
 

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. 
 

Roteiro - XXVI Domingo do Tempo Comum - Página 4 

https://youtu.be/de4rKtRDLtU


D.: Irmãs e irmãos, fomos alimentados pela Palavra do Senhor. Elevemos a Ele as nossas preces.  
T.: Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos! 
 
L.: Renovai o coração de vossa Igreja, Senhor, por vossa Palavra viva, para que nunca se desvie                 
do caminho da fidelidade, nós vos pedimos. 
T.: Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos! 
 
L.: Que a vossa Palavra, luz para os nossos passos, nos conduza no caminho da vida e da                  
dignidade e da partilha para sempre abrirmos a mão aos nossos irmãos e irmãs, nós vos pedimos. 
T.: Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos! 
 
L.: Por esta Celebração da Palavra em família, para que a vossa graça nos ajude a assumir o                  
nosso “sim” com autêntico compromisso, nós vos pedimos.  
T.: Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos! 
 
L.: Olhai com ternura Senhor todos aqueles que sofrem com a Pandemia e de modo especial os                 
doentes e as famílias que perderam seus entes queridos. Que encontrem em vossa Palavra a               
força para seguirem em frente certos de seu amor e sua presença.  
T.: Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos! 
 
(Preces espontâneas…) 
 
D.: Eis nossas orações e pedimos, ouvi-nos, ó Deus. 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.: 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: Toda Bíblia é comunicação 
Canto disponível em: https://youtu.be/iuFf8OvSi9s 
 

Toda Bíblia é comunicação  
De um Deus amor de um Deus irmão,  
É feliz quem crê na revelação  
Quem tem Deus no coração (2x) 
 
Jesus Cristo é a Palavra  
Pura imagem de Deus Pai 
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Ele é vida, e verdade  
A suprema Caridade 
 
Os profetas sempre mostram 
A vontade do Senhor 
Precisamos ser profetas  
Para o mundo ser melhor 
 
Nossa lei se fundamenta na 
Palavra dos apóstolos 
João, Mateus, Marcos e Lucas 
Transmitiram esta fé 
 
Vinde a nós, ó Santo Espírito, 
Vinde nos iluminar 
A Palavra que nos salva, 
Nós queremos conservar 

 

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.  
T.:  E fome de justiça a quem tem pão. 
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