
 

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, se levardes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós               
encontra-se o perdão, Deus de Israel (Sl 129,3s). 

 

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.: O Senhor, que põe fim à desonra do povo, prepara-nos o banquete em sua casa, para                 
celebrarmos sua salvação. A Igreja missionária compartilha as dificuldades da humanidade e            
anuncia a alegria e a esperança do Evangelho pelas ruas e encruzilhadas, convidando a todos.               
Vestindo o traje de festa, tomemos parte na comunidade-esposa de Cristo. 

Ato penitencial 

D.: No início desta celebração, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e              
comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. 

(Breve momento de silêncio) 
 
D.: Tende compaixão de nós, Senhor.  
T.: Porque somos pecadores.  
 
D.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.  
T.: E dai-nos a vossa salvação.  
 
D.: Deus de 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/pTKMNV1jk2Q 
 

Glória, glória! Anjos do céu  
cantam todos seu amor!  
E na Terra, homens de paz  
Deus merece o louvor  
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Deus e pai, nós vos louvamos  
adoramos, bendizemos,  
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 nossos pedidos, 
atendei nosso clamor! 
 
Vós somente sois o Santo,  
o Altíssimo, o Senhor,  
com o Espirito Divino,  
de Deus pai no esplendor! 

Oração do dia 

D.: Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça para que estejamos sempre atentos                
ao bem que devemos fazer. 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. 
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o espírito; conheçamos, assim, a esperança à                  
qual nos chamou, como herança! (Ef 1,17s). 
 
Evangelho 
 
L.: Do Evangelho segundo Mateus ( Mt 22,1-14) 
 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus –  
Naquele tempo, 1Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do               
povo, dizendo: 2“O Reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento                  
do seu filho. 3E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas                
estes não quiseram ir. 4O rei mandou outros empregados, dizendo: ‘Dizei aos convidados: já              
preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde                 
para a festa!’ 5Mas os convidados não deram a menor atenção: um foi para o seu campo, outro                  
para os seus negócios, 6outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. 7O rei               
ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade              
deles. 8Em seguida, o rei disse aos empregados: ‘A festa de casamento está pronta, mas os                
convidados não foram dignos dela. 9Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e             
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convidai para a festa todos os que encontrardes’. 10Então os empregados saíram pelos             
caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de                  
convidados”. 11“Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não               
estava usando traje de festa 12e perguntou-lhe: ‘Amigo, como entraste aqui sem o traje de               
festa?’ Mas o homem nada respondeu. 13Então o rei disse aos que serviam: ‘Amarrai os pés e                 
as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão! Aí haverá choro e ranger de dentes’.                
14Porque muitos são chamados, e poucos são escolhidos”. – 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: O meu reino tem muito a dizer 
Canto disponível em https://youtu.be/kqlhTPh7Zes 
 

O meu reino tem muito a dizer, 
não se faz como quem procurou, 
aumentar os celeiros bem mais e sorriu. 
Insensato, que vale tais bens, 
se hoje mesmo terás o teu fim? 
Que tesouros tu tens pra levar além. 
 
Sim Senhor, nossas mãos  
vão plantar o teu Reino. 
O teu pão vai nos dar  
teu vigor, tua paz. 
 
O meu Reino se faz bem assim: 
Se uma ceia quiseres propor, 
não convide amigos, irmãos e outros 
mais. 
Sai à rua a procura de quem 
não puder recompensa te dar, 
que o teu gesto lembrado será por Deus. 
 
O meu reino quem vai compreender? 

Não se perde na pressa que tem, 
sacerdote e levita que vão se cuidar. 
Mas, se mostra em quem não se contém, 
se aproxima e procura o melhor 
para o irmão agredido que viu o chão. 
 
O meu reino não pode aceitar, 
quem se julga maior que os demais 
por cumprir os preceitos da lei, um a um. 
A humilde de quem vai além 
e se empenha e procura o perdão, 
é o terreno onde pode brotar a paz. 
 
O meu reino é um apelo que vem, 
transformar as razões do viver, 
que te faz desatar tantos nós que ainda 
tens. 
Dizer sim é saberes repor 
tudo quanto prejuízo causou, 
dar as mãos , repartir, acolher, servir! 

 

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.: Deus nos convoca para participarmos do Banquete da Vida. Unidos pela Palavra e com o                
coração orante a Ele clamemos, dizendo:  
 
T.: Fazei-nos, Senhor, missionários de vosso amor!  
 
L.: Fortalecei vossos Missionários e inspirai o santo padre, o Papa, em sua missão de promover                
na Igreja a unidade, a paz e a concórdia, nós vos rogamos, Senhor.  
 
L.: Ajudai nossa Comunidade a caminhar na vossa verdade, e que ela, participando do Banquete               
Eucarístico, aproxime-se cada dia mais de vosso Reino, nós vos rogamos, Senhor.  
 
L.: Guardai nossas famílias, e que elas saibam se alegrar nas horas abençoadas, e serem               
solidárias com os necessitados, partilhando o pão e a vida com os mais pobres e excluídos, nós                 
vos rogamos, Senhor.  
 
L.: Abençoai os professores em sua nobre missão de educar e ensinar para a vida. Que                
despertem nos alunos as habilidades necessárias para enfrentarem os desafios e darem            
testemunho de uma cultura de paz, nós vos rogamos Senhor. 
 
L.: Fazei que, a exemplo de Maria, a Mãe Aparecida, estejamos sempre disponíveis para fazer de                
nossa vida uma missão na defesa e no cuidado das crianças e de pessoas mais necessitadas,                
nós vos rogamos, Senhor.  
 
D.: Rezemos a oração do mês missionário:  
 
T.:  
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 
fonte transbordante da missão, 
Ajuda-nos a compreender 
que a vida é missão, 
dom e compromisso. 
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. 
Eis-me aqui, Senhor, envia-me! 
Amém. 

 
D.: Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso... 
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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. 
 
"Viva a Mãe de Deus e nossa", o Hino à Gloriosa Padroeira do Brasil 
Disponível em: https://youtu.be/jZRJuTZaIdY 
 
Viva a mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida!  
Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida!  
 
Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida  
De conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida!  
 
Nossos rogos escutai, nossa voz seja atendida  
Do imo d’alma vos pedimos, ó Senhora Aparecida!  
 
Virgem santa, virgem bela, Mãe amável, mãe querida 
Amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida! 
 
Protegei a Santa Igreja, ó Mãe terna e compadecida  
Protegei a nossa Pátria, ó Senhora Aparecida!  
 
Velai por nossas famílias, pela infância desvalida  
Pelo povo brasileiro, ó Senhora Aparecida!  
 
Em três séculos de história, tantas graças recebidas  
Com amor agradecemos, a Senhora Aparecida! 
 

 

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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