
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico, 
apresenta “pequenas alterações”, conforme o documento 108.

Colocar na entrada do Templo, um painel com o tema do mês 
missionário: “A vida é missão” e o lema: “Eis-me aqui, envia-
me” (Is 6,8) que deverá permanecer durante todo o mês. Neste 
domingo, onde for possível, colocar também fotos da comunidade 
reunida, cachos e folhas de uvas. Preparar com antecedência 
a recordação da vida, fatos e acontecimentos que marcaram 
a semana que passou. Cantar suavemente o refrão orante. 

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

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

(Hinário Litúrgico CNBB)
Ó Pai somos nós esta vinha, que Tu com carinho 
plantaste. A fim de colher os seus frutos, a nós 
o Teu Filho enviaste. (bis)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé para o canto inicial.)

2. Canto Inicial (Frei Luiz Turra) 
A missão que recebemos de Jesus é a mesma 
que Deus Pai lhe confiou: anunciar a Boa-Nova 
porque o Reino já chegou. 
1 - Uma certeza alegra a vida: a própria morte já 
foi vencida. 
2 - Deus quer de todos fraternidade, juntos 
formemos comunidade. 

3 - Lançar sementes da vida nova dentro da luta 
a fé se prova.

3. Saudação
Presidente - A liturgia de hoje nos questiona 
sobre a coerência entre o que dizemos e o que 
fazemos. Este questionamento visa à fidelidade, 
à nossa resposta fiel e frutuosa ao chamado 
de Deus. Estamos iniciando o Mês Missionário 
que tem como tema: “A vida é missão” e como 
lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8) os quais 
irão nos ajudar no crescimento da consciência 
missionária. Como povo consagrado e escolhido 
para servir ao Senhor, façamos o sinal que nos 
identifica como cristãos. Em nome do Pai...
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam sempre convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Queridos irmãos e irmãs, 
celebrando o Dia do Senhor, nossa páscoa 
semanal, fazemos memória do Cristo, a videira 
verdadeira e fecunda, parceira fiel do Pai no 
cuidado do seu povo. Trazemos presente, neste 
momento, os fatos que marcaram a semana que 
passou, em comunhão com todos os missionários 
e missionárias enviados a anunciar a libertação 
no Brasil e no mundo. (Recordação da vida)

4. Deus nos perdoa
Presidente - O Deus da vida é: amor, justo e 
misericórdia. Em silêncio, pensemos em nossos 
pecados. Peçamos perdão, cantando. 
(Zé Martins)
Senhor, Senhor, tende piedade de nós:  
1 - Tende piedade da gente, tende piedade do 
povo, dai vosso perdão novamente, queremos 
um caminho novo. 
Cristo, Cristo, tende piedade de nós: 
2 - Tende piedade de todos que buscam em Vós 
o perdão pra ser semente do novo caminho de 
vida e união. 
Senhor, Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Deus de bondade e amor, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.
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Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
1 - 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! Amém!

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (21, 33-43)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - No Senhor da vinha professemos 
nossa fé, rezando: Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Confiantes no Senhor misericordioso, 
elevemos a Ele nossos pedidos. 
- Senhor, iluminai Vossa Igreja, para que anuncie 
com coragem, fidelidade e simplicidade o Santo 
Evangelho a fim de que Jesus seja conhecido e 
amado por todos. Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei sabedoria aos nossos 
governantes, para que saibam discernir entre o 
bem e o mal, e tenham um coração compreensivo 
para governar com justiça. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai todos nós, batizados, para que 
por intermédio das ações que realizamos no dia 
a dia de nossas vidas, possamos manifestar ao 
mundo os frutos que nos conduzem ao Vosso 
Reino. Nós vos pedimos.
- Senhor, esclarecei todos os estudantes para 
que sintam amor ao estudo e procurem conviver 
pacificamente com seus colegas e professores, 
sendo construtores de uma sociedade, onde 
todos tenham seus direitos respeitados. Nós vos 
pedimos.
- Senhor, encorajai os missionários(as) que estão 
a serviço da Vossa vinha para que continuem 
realizando com carinho a missão que lhes fora 
confiada no Brasil e além fronteiras. Nós vos 
pedimos.
Presidente - Deus, nosso Pai, acolhei com 
bondade os pedidos que Vos apresentamos e os 
que estão no silêncio dos nossos corações. Por 
Cristo, Senhor nosso. Amém.

15. Apresentação dos Dons
Durante o comentário duas pessoas entram trazendo cartazes 
com desenho em formato de pés, com nomes das pastorais 
e serviços existentes na comunidade (escrito bem legível). O 
animador(a) proclama-os em voz alta, depois convida todos 
a cantar.

Animador(a) - Deus concede a cada um de nós 
dons e carismas para que sejam colocados em 
prática a serviço do bem, conforme nos orienta 
o apóstolo Paulo: “Ocupai-vos com tudo o que 
é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável 
e honroso e que mereça louvor”. Deus espera 

5. Hino do Glória
Presidente - Demos glória a Deus que é fiel e justo 
para com toda a humanidade. Cantemos.
(Missal Romano - Maria da Conceição - Wendel da Silva Oliveira) 
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos 
homens por Ele amados. (bis) Senhor Deus, 
Rei dos Céus, Deus Pai todo poderoso: nós vos 
louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, 
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, 
na glória de Deus Pai. Amém. (5x)

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Deus justo e 
misericordioso, Vós cuidais sem cessar de Vossa 
Igreja. Não abandoneis esta plantação feita por 
Vossas próprias mãos. Continuai a cultivá-la com 
carinho, para que produza frutos abundantes para 
Vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

(D. Paulo B. 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 (5, 1-7)

8. Salmo Responsorial (79) (CD Cantando os Salmos)
A vinha do Senhor é a casa de Israel. (bis) 
- Arrancastes do Egito esta videira, e expulsastes 
as nações para plantá-la; até o mar se estenderam 
seus sarmentos, até o rio os seus rebentos se 
espalharam.
- Por que razão vós destruístes sua cerca, para que 
todos os passantes a vindimem, o javali da mata 
virgem a devaste, e os animais do descampado 
nela pastem?
- Voltai-vos para nós, Deus do universo! Olhai 
dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e 
protegei-a! Foi a vossa mão direita que a plantou; 
protegei-a, e ao rebento que firmastes!
- E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus! Dai-
nos vida, e louvaremos vosso nome! Convertei-
nos, ó Senhor Deus do universo, e sobre nós 
iluminai a vossa face! Se voltardes para nós, 
seremos salvos!

9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses (4, 6-9)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VII - TC)

Deus nos fala

Nossa resposta
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bons resultados de todo o amor que ele derrama 
sobre a humanidade e sobre cada pessoa em 
particular. Apresentemos ao Altar do Senhor 
nossa disposição em sermos missionários 
comprometidos com a edificação do Reino, na 
Igreja e na sociedade.     
(D. Pedro Brito Guimarães)                                                                                      
Unidos pela força da oração, ungidos pelo 
espírito da missão, vamos juntos construir uma 
igreja em ação.

16. Canto das Oferendas
(Pe. Raimundo do Carmo Borges - Martins Antonello) 
1 - Ofertar nossa vida queremos como gesto de 
amor, doação. Procuramos criar mundo novo, 
trazer para o povo a libertação. 
De braços erguidos a Deus ofertamos aquilo que 
somos e tudo que amamos. Os dons que nós 
temos compartilharemos, aqueles que sofrem, 
sorrir os faremos. 
2 - Na família, primeira escola, aprendemos a 
lei do amor. Nos estudos, uma habilidade, com 
seriedade, buscamos, Senhor.

17. Louvação
Presidente - Demos graças e louvores ao Senhor 
da vinha, por todas as pessoas que em nossas 
comunidades, no Brasil e no mundo, assumem 
com amor e alegria a missão que lhes fora 
confiada, cantando. 
(André Valadão)
1 - Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, 
fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul 
de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando 
a criação. 
Então minh’alma canta a Ti, Senhor. Quão grande 
és Tu! Quão grande és Tu. (bis) 
2 - Quando a vagar nas matas e florestas, o 
passaredo alegre ouço a cantar. Olhando os montes, 
vales e campinas, eu tudo vejo o teu poder sem par. 
3 - Quando eu medito em seu amor tão grande, 
seu Filho dando ao mundo pra salvar. Na cruz 
vertendo o seu precioso sangue, minh’alma pode 
assim purificar. 
4 - Quando, enfim, Jesus vier em glória e ao 
lar celeste então me transportar, te adorarei, 
prostrado e para sempre: quão grande és tu, meu 
Deus, hei de 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 - Obedientes à Palavra do Senhor e 
formados por seu divino ensinamento, ousamos 
dizer. Pai Nosso...

19. Momento da Paz
Animador(a) - Irmãos e irmãs, se produzirmos os 
frutos que Deus espera, o resultado será nossa 
própria felicidade e alcançaremos a paz. Em 
silêncio, rezemos pela paz.

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Maria Luiza Ricciardi - José Edson Freitas) 
1 - Mesa pronta, toalha limpa, flores, luzes e 
canções. Nos olhares um sorriso, muita paz nos 
corações. É Ceia partilhada nesta casa de irmãos, 
Páscoa sempre renovada, recriando a comunhão. 
És, Senhor, o Deus da vida, és a festa, és a dança. 
No banquete de tua casa somos povo da aliança. 
(bis) 
2 - Somos povo em travessia, no deserto a 
caminhar, revestidos de esperança contra o mal 
vamos lutar. Na montanha contemplamos na 
sua glória e esplendor, Jesus Cristo - nosso Guia - 
companheiro sofredor. 
3 - Procurando uma fonte, já cansado de andar, 
assentado junto ao poço, aqui vimos Te encontrar. 
Água viva, te pedimos, faz brotar no coração. 
Renascidos e libertos, partiremos em missão. 
4 - Tua casa é abrigo deste povo sofredor. Ao 
partir o pão, se abrem nossos olhos, ó Senhor! 
Apressemos, pois, o dia em que os pobres 
acharão alimento e moradia, a saúde, a educação. 
5 - Quem partilha esta Ceia, solidário vai firmar o 
direito de ser gente, de ter casa onde morar. Não 
nos deixe indiferentes à justiça, à exploração. É 
Jesus quem defendemos no mais pobre, nosso 
irmão.

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Pai de amor, 
fortalecidos pela vossa Palavra (e pela 
Comunhão), queremos caminhar conforme o 
vosso projeto. Dai-nos firmeza na fé para sermos 
os fiéis trabalhadores da vossa vinha e sempre 
produzirmos frutos de amor e fraternidade. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos

23. Catequese Litúrgica (ler para a assembleia)

As Pontifícias Obras Missionárias (POM) têm 
a responsabilidade de organizar a Campanha 
Missionária, realizada sempre no mês de 
outubro, na Igreja de todo o Brasil. Colaboram 
nesta ação a CNBB por meio da Comissão para 
a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial, a 
Comissão para a Amazônia e outros organismos 
que compõem o Conselho Missionário Nacional 
(COMINA). Mesmo vivendo um tempo diferente, 
em que o mundo passa por uma pandemia que 
mudou nossas relações, a Campanha Missionária 
em 2020 quer ser um sinal de esperança para 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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profeta Isaías nos mostra como Deus prepara 
amorosamente o ambiente para receber seu 
povo escolhido. Compara o povo a uma plantação 
de uvas da qual o Senhor cuidou com a maior 
competência e carinho. Como qualquer agricultor, 
Deus esperava frutos do seu trabalho. A vinha 
era o povo de Israel. O profeta deixa bem claro 
qual é a queixa de Deus: ele esperava ver o 
direito praticado e vê o choro dos humilhados; 
esperava o louvor que vem da justiça e ouve o 
clamor dos oprimidos. Na segunda leitura, Paulo 
anima os filipenses a viverem na paz do Senhor. 
A paz de estar a caminho com um projeto de 
vida empolgante. O conselho de Paulo é bem 
claro: ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, 
justo, puro, amável, tudo o que é virtude ou 
louvável. O Evangelho retoma a imagem da 
vinha, dos vinhateiros, dos funcionários e do 
filho do proprietário. Hoje a Igreja é apresentada 
sob a imagem da vinha. Canta o salmista que 
Deus é fiel e justo, pois respeita nossas opções 
e manifesta seu compromisso de amor para 
conosco estando sempre aberto a nos acolher. 
E nós, como demonstramos nossa fidelidade 
ao Pai? Contaminados pela lógica do mercado, 
tratamos a ele como um produto, ao qual 
retornamos com frequência, mas que não requer 
nenhum compromisso maior. Sendo fiéis aos seus 
desígnios amorosos de Pai, devemos produzir 
bons frutos: o que é justo, respeitável, puro, 
amável, honroso... conforme nos indica a carta 
de Paulo. O mundo olha para a Igreja e espera 
ver a vinha do Senhor, cheia de frutos. Esses 
frutos não têm a ver com templos cheios, com 
a estatística que mostra que somos muitos. Os 
frutos se relacionam com a coerência na prática 
da caridade e da justiça, com o posicionamento 
firme na defesa dos legítimos direitos de todos, 
especialmente dos mais fracos. Ou seja, para 
viver na paz do Senhor e ser sinal dessa paz para 
os outros, é indispensável ter um estilo de vida 
que retrate o projeto de Jesus.        

Leituras da Semana
2ª feira: Gl 1,6-12; Sl 110; Lc 10,25-37
3ª feira: Gl 1,13-24; Sl 138; Lc 10,38-42
4ª feira: Gl 2,1-2.7-14; Sl 116; Lc 11,1-4
5ª feira: Gl 3,1-5; Lc 1,69-75; Lc 11,5-13
6ª feira: Gl 3,7-14; Sl 110; Lc 11,15-26
Sábado: Gl 3,22-29; Sl 104; Lc 11,27-28
Domingo: Is 25,6-10a; Sl 22; Fl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14

tantas vidas doadas de forma solidária. O tema 
escolhido “A vida é missão” e o lema “Eis-me 
aqui, envia-me” (Is 6,8) irão nos ajudar no 
crescimento da consciência missionária. Ser 
discípulo missionário está além de cumprir tarefas 
ou fazer coisas. O Papa Francisco lembra que “a 
missão no coração do povo não é uma parte da 
minha vida, ou ornamento a ser posto de lado. 
É algo que não posso arrancar do meu coração” 
(Alegria do Evangelho, 27). Nós, cristãos, somos 
convidados a defender e cuidar da vida em todas 
as suas dimensões. Jesus de Nazaré definiu 
sua ação no mundo como o Divino Cuidador: 
“Eu vim para que todos tenham vida e vida 
em abundância” (Jo 10,10). Esse também deve 
ser o compromisso de todos os missionários e 
missionárias, pois a vida é missão. A vida é o 
bem fundamental e básico em relação a todos 
os demais bens e valores da pessoa. Para a ética, 
a vida é um bem, mais que um valor. Deus, ao 
contemplar a criação, “viu que tudo era muito 
bom” (Gn 1,31). Todo missionário é convidado 
a educar o olhar sobre as realidades de dor e, 
sobretudo, saber contemplar o belo, como fazia 
São Francisco de Assis, encantando-se com as 
criaturas presentes pelo caminho.
Animador(a) - Rezemos a Oração Missionária 
2020.
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.

24. Bênção
Presidente - O Senhor esteja convosco. Ele está 
no meio de nós. 
- Deus Pai, que em Cristo manifestou a verdade 
e a sua caridade, vos torne testemunhas do 
Evangelho e do seu amor ao mundo. Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
Graças a Deus.

25. Canto final (Jarbas Gregório)
Vai, vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na 
messe com ardor. Cristo também chegou pra 
anunciar, não tenhas medo de evangelizar!
1 - Se és cristão, és também comprometido, 
chamado foste tu e também foste escolhido pra 
construção do Reino do Senhor. Vai, meu irmão, 
sem reserva e sem temor.

Meditando a Palavra de Deus
O núcleo das leituras de hoje é a fidelidade. O 


