
 

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. Se família               
tiver um animal de estimação, sugerimos, também, uma oração de bênção dos animais. Escolha              
quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam                   
juntos. 

D.: Senhor, tudo está em vosso poder, e ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós fizestes                
todas as coisas: o céu, a terra e tudo o que eles contêm; sois o Deus do universo! (Est 1,9ss). 

 

RITOS INICIAIS 

 
Canto: Missão da Igreja 
Disponível em: https://youtu.be/699lF-hJFk0 
 

A tua Igreja vem feliz e unida  
Agradecer a ti, ó Deus da vida  
Com grande júbilo, rezar, louvar 
E a boa nova ao mundo anunciar  
 
É tua igreja, Senhor  
Que canta com alegria  
Esta que busca o amor  
Vivenciar todo dia  
Que vai levar salvação  
Esta é a nossa missão  

 
Nós que fazemos parte desta Igreja 
Que missionária é por natureza  
Te damos graças por teu esplendor  
Seremos eco do teu grande amor  
 
Todos os povos serão teus discípulos  
E batizados com teu Santo Espírito  
Temos certeza de tua companhia  
Nos dando força hoje e todo dia 

 
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.: A Igreja, vinha amada do Senhor, tem os braços abertos para acolher a todos. Como                
comunidade reunida em oração para dar graças a Deus e acolher sua Palavra, somos convidados               
a cuidar dessa vinha, para que produza frutos de paz e justiça. Celebremos em comunhão com a                 
Igreja missionária, que neste mês nos recorda que a vida é missão. 

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 amor e 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/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 eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai mais do que                  
merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na               
consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. 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 vos escolhi foi do meio do mundo, a fim de que deis um fruto que dure. Eu vos escolhi foi do                      
meio do mundo. Amém! Aleluia, aleluia! (Jo 15,16). 
 
Evangelho 
 
L.: Do Evangelho segundo Mateus ( Mt 21, 33-43) 
 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus – Naquele tempo, Jesus disse             
aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: 33“Escutai esta outra parábola: certo proprietário              
plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e                 
construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro.              
34Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos            
vinhateiros para receber seus frutos. 35Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados,           
espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. 36O proprietário mandou de              
novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da               
mesma forma. 37Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ‘Ao meu filho             
eles vão respeitar’. 38Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: ‘Este é o                
herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança!’ 39Então agarraram o filho,              
jogaram-no para fora da vinha e o mataram. 40Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que                  
fará com esses vinhateiros?” 41Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam:             
“Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros               
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vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo”. 42Então Jesus lhes disse: “Vós nunca               
lestes nas Escrituras: ‘A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular; isso              
foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos’? 43Por isso eu vos digo, o Reino de                  
Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos”. – 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: 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.: Rezemos a oração do mês missionário:  

L.: Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 
fonte transbordante da missão, 
Ajuda-nos a compreender 
que a vida é missão, 
dom e compromisso. 
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L.: Que Maria, nossa intercessora 
na cidade, no campo, 
na Amazônia e em toda parte, 
ajude, cada um de nós, 
a ser testemunhas proféticas 
do Evangelho, 
numa Igreja sinodal 
e em estado permanente 
de missão. 

D.: Eis-me aqui, Senhor, envia-me! 

Amém. 

Ave Maria...  

D.: Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso... 

D.: Neste domingo, 4 de outubro, a Igreja Católica faz memória de São Francisco de Assis. Ele                 
nasceu em Assis, Itália, em 1182. Ainda jovem, voltou-se para a vida religiosa e optou por viver na                  
completa pobreza. Fundou a Ordem dos Frades Menores, mais conhecida como Franciscanos.            
Foi canonizado pela Igreja Católica em 1228, menos de dois anos após sua morte. São Francisco                
tinha grande apreço pela natureza. Por isso é mundialmente conhecido como o santo patrono dos               
animais. Cantemos (Rezemos) a oração atribuída a São Francisco e nos comprometamos como             
promotores da Paz. 
 
Canto: Oração de São Francisco 
Disponível em: https://youtu.be/AOf01NOYHjA 
 
Oração de São Francisco 
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. 
Onde houver ódio, que eu leve o amor; 
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão; 
Onde houver discórdia, que eu leve a união; 
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé; 
Onde houver erro, que eu leve a verdade; 
Onde houver desespero, que eu leve a esperança; 
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria; 
Onde houver trevas, que eu leve a luz. 
Ó Mestre, fazei que eu procure 
mais consolar que ser consolado; 
compreender que ser compreendido; 
amar que ser amado. 
Pois é dando que se recebe, 
é perdoando que se é perdoado 
e é morrendo que se vive 
para a vida eterna. 
Amém. 
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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: Eu seguirei 
Canto disponível em: https://youtu.be/BSSVOjhjxo8 
 

Eu vou 
Deixar me guiar 
E me abandonar no teu querer 
Preciso fazer a tua vontade 
Em minha vida 
Eu vou 
Deixar me guiar 
E me abandonar no teu querer 
Preciso fazer a tua vontade 
Em minha vida 
Para onde eu irei? 
Em quem me apoiarei? 
Para onde eu irei? 
Em quem me apoiarei? 
Eu seguirei 
Eu irei aonde fores Senhor 
Eu seguirei 
Eu irei aonde fores Senhor 
Tua graça me basta 
Teu amor me sustenta 
Tua graça me basta 

Teu amor me sustenta 
Eu vou 
Deixar me guiar 
E me abandonar no teu querer 
Preciso fazer a tua vontade 
Em minha vida 
Para onde eu irei? 
Em quem me apoiarei? 
Para onde eu irei Senhor? 
Em quem me apoiarei? 
Eu seguirei 
Eu irei aonde fores Senhor 
Eu seguirei 
Eu irei aonde fores Senhor 
Tua graça me basta 
Teu amor me sustenta 
Tua graça me basta 
Teu amor me sustenta 
Eu Te seguirei 
Eu… 

 

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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ORAÇÃO DE BÊNÇÃO PARA OS ANIMAIS 
De mãos estendidas sobre os animais, quem preside diz a seguinte oração: 
  
Ó Deus, criador e doador de todos os bens e que tudo fizestes com sabedoria e destes ao                  
homem, criado à vossa semelhança, o domínio sobre todos os animais, nós vos pedimos que,               
mediante vossa bênção, estendais sobre estes animais a vossa mão e concedei que eles sejam               
bem cuidados. Olhai, vos rogamos, por aqueles que não têm lar e sofrem desamparados;              
enquanto nós, vossos filhos, ajudados por vossa criação, possamos ser conscientes e fazer bom              
uso de tudo o que condiciona a existência humana, enquanto aspiramos confiantes, aos bens              
eternos. Por Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém.  
 
Aspersão de água benta sobre os presentes e os animais.  
(Se houver água benta disponível)  
 
Deus, que Criou os animais da terra em auxílio da humanidade, nos proteja e livre sempre de todo                  
o mal. Que o amor de Deus nos una; a alegria de Deus nos inspire; a paz de Deus nos envolva; a                      
coragem de Deus nos sustente e que a benção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre                  
nós agora e por toda a eternidade. Amém. 
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