
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108.

Preparar o espaço celebrativo de modo acolhedor e festivo. 
Ornamentar um local na porta de Igreja com flores e velas, onde 
ficará em destaque o Lecionário (ou a Bíblia). Atenção! É esse 
mesmo Lecionário (ou Bíblia) que deverá ser utilizado para a 
proclamação das leituras. Preparar com antecedência a recordação 
da vida. Cantar suavemente o refrão orante, várias vezes.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do 
presbitério.)

(Frei Luiz Turra) 
Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive 
em mim! (3x)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Maria de F. de Oliveira - Simerido Amaral)
Venha povo de Deus, celebrar nosso encontro 
de fraternidade, é Jesus, nosso Mestre e Senhor, 
que nos chama a viver na unidade. 
1 - Nova aurora de vida e esperança nós buscamos 
aqui, ó Senhor. Cidadãos com direitos iguais, pura 
imagem de Deus, criador. 

2 - Os valores do Reino, um dia, nós possamos 
alegres viver. A família, a escola, a Igreja, sejam 
forças que os fazem crescer.

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, sejam 
todos bem-vindos a este encontro fraterno para 
celebrarmos nossa vida e nossa fé no Cristo 
Ressuscitado. Na celebração de hoje, o Pai, o mais 
justo e bom “patrão”, nos chama a aprofundar o 
sentido da sua aliança conosco. Esta aliança é o 
dom gratuito do seu amor, selado em Jesus Cristo, 
por sua morte e ressurreição. Reunidos no amor 
da Trindade Santa, façamos o sinal de nossa fé. 
Em nome do Pai...
Presidente - Que a graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - A liturgia deste domingo nos ajuda 
a fazer uma reflexão sobre a situação em que 
vivemos e nos aponta caminhos na perspectiva 
do patrão que saiu a contratar operários, desde 
a primeira hora, para trabalhar na sua vinha. A 
vinha, símbolo do povo de Israel, tem a missão 
de garantir vida e segurança para todos. O Senhor 
a cerca e cuida dela para que produza frutos. 
Vamos, neste momento, trazer presente os fatos 
e acontecimentos que marcaram a semana que 
passou. (Recordação da vida) 

4. Deus nos perdoa
Presidente - Converter-se é mudar de atitude 
e voltar aos caminhos do Senhor. De coração 
arrependido, inclinemos nossa cabeça e 
reconheçamo-nos necessitados da misericórdia 
do Pai. (Silêncio) Peçamos perdão, cantando.
(Pe. José Cândido) 
1 - Senhor, que viestes salvar os corações 
arrependidos. 
Piedade, piedade, piedade de nós. (bis) 
2 - Cristo, que viestes chamar os pecadores 
humilhados. 
3 - Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus 
Pai que nos perdoa.
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9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses (1, 20c-24.27a)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VII) 
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis) 
1 - Vinde abrir o nosso coração, Senhor;/ ó Senhor, 
abri o nosso coração,/ e, então do vosso Filho a 
Palavra,/ poderemos acolher com muito amor!

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (20, 1-16a)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - No Deus que nos chama a participar 
da Sua própria vida e nos oferece a salvação, 
professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Ao Pai, que é bondade e misericórdia, 
apresentemos os nossos pedidos. A cada prece 
cantemos: “Ouvi Deus de amor, nosso clamor!” 
(bis) (Ofício Divino das Comunidades)

- Senhor, abençoai Vossa Igreja e seus pastores para 
que sejam sinais do Vosso amor misericordioso 
em meio aos abandonados e marginalizados da 
sociedade. Nós vos pedimos.
- Senhor, guiai com Vossa Luz os nossos 
governantes, para que usem a autoridade e o 
poder a serviço do bem comum, da justiça e 
da dignidade dos vossos filhos e filhas. Nós vos 
pedimos.
- Senhor, reanimai em todas as comunidades a 
prática dos Círculos Bíblicos, para que por meio 
das reflexões e orações busquem sempre o 
entendimento da Vossa Palavra, como sustento 
na caminhada. Nós vos pedimos. 
- Senhor, dai-nos sabedoria para que nos 
dediquemos mais ao estudo e à leitura orante 
da Bíblia para vivenciar os vossos ensinamentos 
e praticar a justiça em nossas comunidades e na 
sociedade. Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai as nossas comunidades 
para que possam acolher a todos com igualdade 
e respeito, sem racismo e que os dons e carismas 
de cada um estejam a serviço do próximo. Nós 
vos pedimos.
Presidente - Senhor, nosso Deus, acolhei com 
bondade as nossas preces e fazei que a Palavra 
do Vosso Filho nos desperte para o trabalho de 
vossa vinha. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons
Durante o comentário apresentam-se diante do Altar do Senhor 
as pessoas que representam as pastorais, ministérios, serviços 
e movimentos na comunidade e aquelas que nem sempre 
são lembradas como: responsável pelo sino, abre e fecha a 
Igreja, limpeza do pátio, lava e passa vestes e paramentos do 

Presidente - Deus, Pai, justo e misericordioso, 
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Pai, por todos os 
serviços que a Igreja de Cristo e outras instituições 
prestam às comunidades, à sociedade, aos pobres 
e injustiçados. Cantemos.
(D.R.)
Glória a Deus! (4x)
1 - Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a 
seus amados! A vós louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados. 
2 - Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos; damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos. 
3 - Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do 
Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas 
perdoai. 
4 - Vós que estais junto do Pai, como nosso 
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor. 
5 - Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o 
Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no 
esplendor. Amém.

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Pai, Vós sois 
generoso e justo e dais alegria sem medida a 
todos os que se deixam atrair por vós. Abri os 
nossos corações para acolhermos a gratuidade do 
Vosso amor, para aceitarmos o convite de Vosso 
Filho Jesus e trabalharmos generosamente em 
Vossa vinha. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

(D. Paulo Bosi Dal’Bó)
Palavra de Deus é vida e amor, é luz que ilumina 
e ao mundo chegou, vamos acolher num só 
coração, Palavra da libertação.

7. Leitura do Livro do Profeta Isaías (55, 6-9)

8. Salmo Responsorial (144) 
(CD Cantando os Salmos - Ano A)
O Senhor está perto da pessoa que o invoca! (bis)
- Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de 
louvar o vosso nome para sempre. Grande é o 
Senhor e muito digno de louvores, e ninguém 
pode medir sua grandeza.
- Misericórdia e piedade é o Senhor, ele é amor, 
é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom 
para com todos, sua ternura abraça toda criatura.
- É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em 
toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa 
que o invoca, de todo aquele que o invoca 
lealmente.

Deus nos fala

Nossa resposta
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altar, arrumação do espaço celebrativo, confecciona cartazes, 
ornamentação... O animador apresenta-os citando o nome 
do serviço prestado. Após a leitura do texto abaixo, canta-se:

Animador(a) - Somos chamados a participar da 
“vinha do Senhor”. Uns desde a manhã, uns ao 
meio dia e outros no final do dia. Todos somos 
convidados a participar do banquete da vida, 
por Ele oferecido generosamente. Apresentemos 
ao Altar do Senhor o nosso compromisso de 
estarmos a serviço da vinha do Senhor por meio 
das diversas equipes, pastorais, ministérios, 
movimentos e outros serviços realizados na 
Igreja.
(Flávio Wozniack) 
1 - A fé é compromisso que é preciso repartir, em 
terra bem distantes ou em nosso próprio lar. Nós 
somos missionários: eis a nossa vocação. Jesus 
convida a todos, ai de mim se eu me calar. (bis) 

16. Canto das Oferendas (Pe. Casimiro Irala) 
Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar 
da chama, a certeza de dar. 
1 - Eu te ofereço o sol que brilha forte. Te ofereço 
a dor do meu irmão! A fé na esperança e o meu 
amor! 
2 - Eu te ofereço as mãos que estão abertas, o 
cansaço do passo mantido, meu grito mais forte 
de louvor!
3 - Eu te ofereço o que vi de belo no interior dos 
corações. A coragem de me transformar.

17. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Deus, 
por todas as suas manifestações de bondade e de 
misericórdia e por tantas pessoas que praticam a 
justiça, cantando.
(Frei Fabreti) 
1 - Vou cantar, entoar um canto novo, vou sair, 
chamar o povo pra louvar, Aleluia! Assim toda 
criatura, nossa terra, sol e lua vão louvar e cantar. 
Se alguém Te louva em silêncio, Tu acolhes, ó 
Senhor, sua oração. Se alguém entoa um canto 
novo, Tu acolhes, ó Senhor, sua canção. Aleluia! 
2 - É feliz, quem em Ti fez a morada, vida nova, 
outra casa pra ficar. Aleluia! Tu preparas mesa 
farta e alimentas pra jornada dando amor, luz 
e paz.
3 - O nascer de uma aurora radiante, vai dourando 
a cada instante os trigais. Aleluia! E os pequenos 
e sofridos, nos teus braços acolhidos, vão louvar 
e cantar.

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar, conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

18. Pai Nosso
Presidente - O Reino dos Céus é dom de Deus que 
nos chama a participar da vida plena. Como filhos 
e herdeiros desse Reino, rezemos como Jesus nos 
ensinou. Pai Nosso...

19. Abraço da Paz
Animador(a) - Paz é igualdade, justiça, trabalho 
e pão para todos. Com um gesto de comunhão 
fraterna, rezemos em silêncio pela paz.

20. Canto de Comunhão (onde houver) 
(DR - Associação do Senhor Jesus) 
1 - Tu és minha vida, outro Deus na há. Tu és 
minha estrada, a minha verdade. Em tua Palavra 
eu caminharei enquanto eu viver e até quando Tu 
quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui, 
Tu estás no meio de nós!
2 - Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria, Filho 
eterno e Santo, homem como nós. Tu morreste 
por amor, vivo estás em nós, Unidade trina 
com o Espírito e o Pai. E um dia, eu bem sei, tu 
retornarás e abrirás o Reino dos céus!
3 - Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és 
minha paz, minha liberdade, nada nesta vida 
nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida 
guardarás. Eu não temerei o mal, Tu me livrarás 
e no teu perdão viverei!
4 - Ó Senhor da vida, creio sempre em Ti! Filho 
Salvador, eu espero em Ti! Santo Espírito de 
Amor, desce sobre nós, Tu, de mil caminhos, 
nos conduzes a uma fé e por mil estradas onde 
andarmos nós, qual semente, nos levarás!
 
21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Pai de bondade, 
renovados por esta celebração, nós Vos 
agradecemos e pedimos: ajudai-nos para que 
busquemos sempre a Vossa justiça e promovamos 
a paz em nossa comunidade. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

22. Breves Avisos

23. Gesto Concreto (ler para a assembleia)
Cada fiel, neste mês, deverá comprometer-se em 
ler o Livro do Deuteronômio. 

24. Refletindo o Mês da Bíblia: Livro do 
Deuteronômio 
O livro do Deuteronômio contém várias leis: leis 
sociais em favor dos pobres (Dt 24,19-21); leis 
desumanizadoras que justificam a opressão e 
a escravidão de mulheres e crianças (Dt 20,10-
14); leis de centralização a serviço do poder 
e do lucro (Dt 12,2-7); a lei do Deus violento 
e castigador (Dt 13,7-12). Para encontrar 
a Palavra de Deus nesse livro, precisamos 
entender cada lei em seu contexto e sempre 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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merece louvor, por sua imensa misericórdia, 
paciência, compaixão, bondade e justiça! Sua 
ternura abraça toda criatura! O Senhor é justo 
em seus caminhos e fiel em todas as suas obras. 
Ele está perto de quem o invoca com lealdade. 
Louvemos o Senhor nosso Deus pelos sinais do 
Reino, criando raízes em nossas igrejas e na 
sociedade atual! Paulo está preso e correndo 
perigo de morte. Sua reflexão é: “Uma só 
coisa importa: Viver à altura do Evangelho de 
Cristo!” Para ele a vida é importante devido 
à sua missão, e a morte é atraente pela fé no 
encontro com a bondade e a ternura de Deus. 
Morrer é estar com Cristo! A grande escolha é 
viver bem, ser uma força positiva no mundo, 
ter uma vida que faça sentido e seja anúncio 
da Boa-Notícia de Jesus Cristo. A norma da 
vida aqui não é ditada pelos homens, mas 
sim, pelo Evangelho. Paulo constata a estrita 
relação entre anunciar o Evangelho e doar 
a própria vida. A parábola do bom patrão 
mostra que Jesus estava muito engajado e por 
dentro da vida e do sofrimento do seu povo. 
Mostra também que ele é um profeta, porque, 
do cotidiano da vida ele arranca a novidade 
de sua mensagem, indo além da realidade. 
Com essa parábola, Jesus nos revela quem é 
Deus: Pai bondoso que age além da justiça e 
da compreensão humana. O importante é que 
todos tenham o necessário para viver bem e 
serem felizes. Na justiça do Reino de Deus, não 
há lugar para discriminações. 

(Roteiros Homiléticos do Tempo Comum I - Ano A - 2014)

Leituras da Semana
2ª feira: Ef 4,1-7.11-13; Sl 18; Mt 9,9-13
3ª feira: Pr 21,1-6.10-13; Sl 118; Lc 8,19-21
4ª feira: Pr 30,5-9; Sl 118; Lc 9,1-6
5ª feira: Ecl 1,2-11; Sl 89; Lc 9,7-9
6ª feira: Ecl 3,1-11; Sl 143; Lc 9,18-22
Sábado: Ecl 11,9-12,8; Sl89; Lc 9,43b-45
Domingo: Ez 18,25-28; Sl 24; Fl 2,1-11; Mt 21,28-32

nos questionar: essa lei está a favor da vida? 
Assim o conjunto do livro do Deuteronômio 
quer ser um apelo à conversão ao Deus oficial 
– Deus único e poderoso –, à sua lei do puro e 
do impuro e à unidade do povo eleito, Israel, 
na sociedade teocrática de Neemias e Esdras. 
O livro do Deuteronômio exalta a fidelidade 
à Lei de Deus. Um livro escrito em épocas e 
contextos diferentes. Leis e ensinamentos em 
diversos períodos da história do povo de Israel. 
Algumas leis são do período tribal, outras da 
monarquia, a serviço de diferentes reinados, e, 
por fim, a serviço do templo e da teocracia. Um 
livro instigante e um permanente convite para 
refletirmos sobre a importância da lei em nossa 
vida e, ao mesmo tempo, termos discernimento 
para entender se a lei está a serviço da vida dos 
pobres, sobretudo no Brasil, onde atualmente 
13,5 milhões de miseráveis sobrevivem com 145 
reais mensais.

(Revista Vida Pastoral 2020 - Livro do Deuteronômio)   

25. Bênção
Presidente - O Senhor esteja convosco. Ele está 
no meio de nós.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Glorificai o Senhor com vossa vida, promovendo 
a justiça e a paz. Ide em paz e que o Senhor vos 
acompanhe. Graças a Deus. 

26. Canto final (Pe. José Cândido da Silva)
Toda Bíblia é comunicação de um Deus amor, de 
um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, 
quem tem Deus no coração.
1 - Jesus Cristo é a Palavra, pura imagem de Deus 
Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade.
2 - Os profetas sempre mostram a vontade do 
Senhor, precisamos ser profetas, para o mundo 
ser melhor. 
3 - Nossa fé se fundamenta na palavra dos 
apóstolos. João, Mateus, Marcos e Lucas 
transmitiram esta fé.
4 - Vinde a nós, ó Santo Espírito, vinde nos 
iluminar. A Palavra que nos salva nós queremos 
proclamar.

Meditando a Palavra de Deus
Vimos que na primeira leitura o profeta 
Isaías pronuncia palavras tão magníficas que 
chegam a ser incríveis. O Senhor tem um 
modo de planejar e agir diferente do nosso. 
A perspectiva da humanidade está rente ao 
chão, mas o plano e o pensamento de Deus 
vão muito além. Os nossos caminhos não são 
os caminhos de Deus. O caminho de Deus é 
cheio de ternura e ele é pródigo em perdoar. 
No Salmo rezamos que o Senhor é grande, 


