
1 
 

 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
27º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

04 DE OUTUBRO DE 2020 
 

Acolhendo as orientações das autoridades sanitárias, nossos bispos, 
nas mais diversas situações e realidades, vão, a partir de um cuidadoso 

discernimento, orientando suas dioceses, paróquias e comunidades 
sobre como e quando vão sendo retomadas as celebrações comunitárias 
presenciais. Contudo, pessoas impossibilitadas por motivo de saúde ou 

idade, ou porque pertencem ao denominado ‘grupo de risco’ devem 
ainda abster-se de participar das celebrações comunitárias dominicais. 

Assim, continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra 
de Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São 
muitos os horários de transmissão de missas em nossos canais 

católicos que podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo 
sacerdotal que nosso batismo nos conferiu, podemos não só 
acompanhar, mas CELEBRAR com nossas famílias o Dia do Senhor. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 
Prepare sua 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. 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou 

a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam 
juntos. 

No mês de outubro a Igreja intensifica sua comunhão com todos os 
missionários (as) meditando, refletindo e rezando sobre seus trabalhos 
no vasto campo missionário, apoiando espiritual e materialmente seus 

esforços na missão evangelizadora. 
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CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto:1 
 
Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre 

seguir-te, não voltar atrás! Me pusestes uma brasa no peito e uma 
flecha na alma... É difícil agora viver sem lembrar-me de ti! 

 
Te amarei, Senhor! Te amarei, Senhor! Eu só encontro a paz e a 
alegria bem perto de ti. 

 
Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta; eu pensei na fuga 
esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei 

seduzido: é difícil agora viver sem saudade de ti! 
 

Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a 
minha fraqueza e o meu coração... Vem, ensina-me a viver a vida na tua 
presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união! 

 
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
D.: O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e 
a constância de Cristo, esteja conosco. 

 
T.: Bendito, bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo.  
 

D.: O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra, nos chama a 
conversão. Reconheçamos os nossos pecados e invoquemos com 

confiança a misericórdia do Pai. 
 

(Breve momento de silêncio) 

 
D.: Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de 

nós.  
T.: Senhor, tende piedade de nós.  
D.: Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade 

de nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós! 
D.: Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende 

piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

D.: Deus de infinita misericórdia, veja nosso coração arrependido, tenha 
piedade de nós e nos faça participar um dia das alegrias da vida eterna. 
T.: Amém. 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=JvchDpIrbLE 

https://www.youtube.com/watch?v=JvchDpIrbLE
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T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele 

amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós 

vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós 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. Amém. 

(OU, se preferir, o Hino de Louvor pode ser cantado) 

Glória a Deus lá  nos céus2  
e paz na terra aos seus! 
 

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! 
 
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. 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=_vWAf2GGi2c 

https://www.youtube.com/watch?v=_vWAf2GGi2c
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A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:        (Is 5, 1-7)  
 

L.: Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu: 
um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. Cercou-a, limpou-
a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e 

construiu um lagar; esperava que ela produzisse uvas boas, mas 
produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de 
Judá, julgai a minha situação e a de minha vinha. O que poderia eu ter 

feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de 
verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou 

mostrar-vos o que farei com minha vinha: vou desmanchar a cerca, e 
ela será devastada; vou derrubar o muro, e ela será pisoteada. Vou 
deixá-la inculta e selvagem: ela não será podada nem lavrada, espinhos 

e sarças tomarão conta dela; não deixarei as nuvens derramar a chuva 
sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, 
e o povo de Judá, sua dileta plantação; eu esperava deles frutos de 

justiça – e eis injustiça; esperava obras de bondade – e eis iniquidade. 
Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 
Salmo:3    Sl 79 (80) 

 
T.: A vinha do Senhor é a casa de Israel. 

 
L.: 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. R. 
 

L.: 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? R. 
 

L.: 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! R. 

 
L.: 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! R. 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=cR8Y3vs9XTU 

https://www.youtube.com/watch?v=cR8Y3vs9XTU
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Aclamação ao Evangelho:4 
T.: Aleluia, aleluia, aleluia     (Jo 15,16) 
 

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! 
 
EVANGELHO:        (Mt 21, 33-43)  

L.: Do Evangelho segundo Mateus. 
Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do 

povo: “Escutei 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. Quando chegou o tempo da colheita, o 
proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os 

frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a 
um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou 
de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas 

eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-
lhes o seu filho, pensando: ‘Ao meu filho eles vão respeitar’. Os 
vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: ‘Este é o 

herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança!’ Então 
agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois 

bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros?” 
Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: “Com certeza 
mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a 

outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo”. Então 
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? Por 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. 
 

(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 
 

D.: Professemos a nossa fé: 
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. 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=GEgCG4JzoB8 

https://www.youtube.com/watch?v=GEgCG4JzoB8
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A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 
 

D.: Confiantes em Deus, nosso Pai, apresentemos-lhe as nossas preces, 
dizendo: 

T.: Senhor, protegei a vossa vinha! 
 
L.: Senhor, vos pedimos pelo Santo Padre o Papa Francisco, que tem a 

missão de cuidar da vossa vinha, para que seja sempre fortalecido pelo 
vosso Espírito e seu trabalho dê frutos abundantemente. Rezemos. 
T.: Senhor, protegei a vossa vinha! 

 
L.: Senhor, nós vos pedimos pelo Brasil, para que seja cuidado com 

responsabilidade por aqueles que o governam, e não ajam como donos 
desta nação, mas como cuidadores do bem de todos. Rezemos.  
T.: Senhor, protegei a vossa vinha! 

 
L.: Senhor, fortalecei e protegei os missionários e missionárias, para 
que perseverem no anúncio da vossa palavra, principalmente os que 

são ameaçados e perseguidos. Rezemos.  
T.: Senhor, protegei a vossa vinha! 

 
L.: Senhor, dai-nos a graça de crescer na humildade e a não cair na 
tentação de cuidar da vossa vinha sem recorrer à luz da vossa face. 

Rezemos.  
T.: Senhor, protegei a vossa vinha! 

 
L.: Senhor, dissestes: “‘A pedra que os construtores rejeitaram tornou-
se a pedra angular”. Nós vos pedimos a graça da perseverança dos 

cristãos na vida missionária, vivendo sempre fundamentados em Cristo, 
anunciando a vossa palavra com a vida, se for preciso, também com as 
palavras. Rezemos. 

T.: Senhor, protegei a vossa vinha! 
 

D.: Concluamos com a oração deste mês missionário: 
T:. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, 
ajudai-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 a cada um de nós a ser testemunha profética 

do Evangelho, numa Igreja sinodal e em estado permanente de 
missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me! 
 

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

 
INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

D.: O Deus todo-poderoso nos conceda a sua alegria e nos abençoe. 
T.: Amém. 
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D.: O Filho de Deus nos acompanhe com solicitude na alegria e na 

tristeza. 
T.: Amém. 

D.: O Espírito Santo derrame, sem cessar, a caridade em nossos 
corações. 
T.: Amém. 

D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém. 
D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 

T.: Para sempre seja louvado. 
 

Pode concluir-se com a seguinte antífona mariana ou um canto: 
 

D.: À vossa proteção recorremos, santa Mãe de Deus; não desprezeis as 

nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de 
todos os perigos, ó virgem gloriosa e bendita.  

 
Sugestão de Canto: 
 

A)5 
Ó Pai, somos nós esta vinha, 
que tu com carinho plantaste. 
A fim de colher os seus frutos, 
a nós o teu Filho enviaste. 

A fim de colher os seus frutos, 
a nós o teu Filho enviaste. 
 

1. Eu me sinto feliz, perto de Deus, 
em achar um abrigo no Senhor. 

 
2. Eu, agora, estarei, sempre, com ele, 
pois, me veio trazendo pela mão. 

 
3. Vosso plano de amor me vai guiando, 
para chegar, finalmente, em vossa glória. 

 
4. Quem se afasta de vós, nada consegue, 

quem se alegra sem vós, não é feliz. 
 
5. Vou cantar a bondade do Senhor 

pelas ruas e praças da cidade. 
 
B) 6 

Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu 
vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir, e a roseira de novo florir, eu 

vou cantar. 
 

                                                           
5 https://www.youtube.com/watch?v=jWMxQqrFKGU 
6 https://www.youtube.com/watch?v=Gse6JtZQzpU 

https://www.youtube.com/watch?v=jWMxQqrFKGU
https://www.youtube.com/watch?v=Gse6JtZQzpU
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Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo; no olhar da 

gente, a certeza de irmãos, reinado do povo! 
 

Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de 
pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam os jardins, 
destruídos, então os jasmins vão perfumar. 

 
Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou 
sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinada só no coração, vai 

triunfar. 
 

Quando a voz da verdade se ouvir, e a mentira não mais existir, será 
enfim, tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou 
cobiça, vai ser assim. 

 
 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. Os 
cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


