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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
25º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

20 DE SETEMBRO 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. 

O mês de setembro, conforme costume da Igreja no Brasil, é dedicado à 

Bíblia. Prepare o ambiente, colocando em destaque a Palavra de Deus.  
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CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto:1 
 
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! 
 

 
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 convosco. 

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

D.: “Buscai o Senhor, enquanto pode ser achado; invocai-o enquanto ele 
está perto” (Isaías 55,6). Com este desejo, celebramos nosso encontro 
familiar, alimentando-nos da Palavra com o desejo de produzir frutos 

para a edificação do Reino. Somos convidados a todo instante a 
trabalhar na vinha do Senhor, pois “só uma coisa importa: viver à 
altura do Evangelho de Cristo” (Filipenses 1,27a). Na força da 

ressurreição, celebremos com fé e esperança este momento de oração. 
 

D.: “Estás com inveja, porque estou sendo bom?” (Mt 20,15b). Assumir 
o compromisso cristão de ser bom parece ser um grande desafio nos 
dias atuais. Diante de tantas propostas que se distanciam do 

evangelho, renovemos a súplica ao Pai, diante de seu coração 
misericordioso. 

(Breve momento de silêncio) 
 

D.: Senhor, que vistes, não para condenar, mas para perdoar, tende 

piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 
D.: Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de 

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

D.: Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de 
nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=de4rKtRDLtU 

https://www.youtube.com/watch?v=de4rKtRDLtU
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D.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 

pecados e nos conduza à vida eterna. 
 

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). 
 

D.: Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei 
que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à 
vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo. 
T.: Amém. 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 
Primeira Leitura:         (Is 55,6-9) 

 
L.: Leitura do Livro do Profeta Isaías. 
Buscai o Senhor, enquanto pode ser achado; invocai-o, enquanto ele 

está perto. Abandone o ímpio seu caminho, e o homem injusto, suas 
maquinações; volte para o Senhor, que terá piedade dele, volte para 
nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são 

como os vossos pensamentos e vossos caminhos não são como os meus 
caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos 

caminhos e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto 
está o céu acima da terra. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
 

Salmo:2    Sl 144 
 
R. O Senhor está perto da pessoa que o invoca! 

 
L: 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. R. 

 

                                                 
2 https://www.youtube.com/watch?v=6ekQa9gg3-8 

https://www.youtube.com/watch?v=6ekQa9gg3-8
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R. O Senhor está perto da pessoa que o invoca! 

 
L: 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. R. 

 
L: 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. R. 

 
Aclamação ao Evangelho:3 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

 
Vinde abrir o nosso coração, Senhor; 

ó Senhor, abri o nosso coração, 
e, então, do vosso Filho a palavra, 
poderemos acolher com muito amor! 

 
EVANGELHO:        (Mt 20,1-16a) 
L.: Do Evangelho segundo Mateus 

Naquele tempo: Jesus contou esta parábola a seus discípulos: 'O Reino 
dos Céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para 

contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os 
trabalhadores uma moeda de prata por dia, e os mandou para a vinha. 
Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam 

na praça, desocupados, e lhes disse: 'Ide também vós para a minha 
vinha! E eu vos pagarei o que for justo'. E eles foram. O patrão saiu de 

novo ao meio-dia e às três horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo 
outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na 
praça, e lhes disse: `Por que estais aí o dia inteiro desocupados?' Eles 

responderam: `Porque ninguém nos contratou'. O patrão lhes disse: `Ide 
vós também para a minha vinha'. Quando chegou a tarde, o patrão 
disse ao administrador: `Chama os trabalhadores e paga-lhes uma 

diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros!' Vieram os 
que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma 

moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, 
e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também 
recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a 

resmungar contra o patrão: `Estes últimos trabalharam uma hora só, e 
tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro'. 
Então o patrão disse a um deles: `Amigo, eu não fui injusto contigo. Não 

combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa! 
Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. 

Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me 
pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom?' Assim, os 

                                                 
3 https://www.youtube.com/watch?v=gv5yrHuV1Ro 

https://www.youtube.com/watch?v=gv5yrHuV1Ro
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últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos.' 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. 

 

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 
 

D.: Diante do coração do Senhor, coloquemos as nossas orações. 

 
1. Dai ânimo e coragem à vossa Igreja para anunciar a justiça do vosso 
Reino a todas as pessoas, nós vos pedimos. 

T.: Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo! 
 

2. Abri as portas da esperança e da dignidade para as pessoas 
desempregadas e as que estão no trabalho informal, para que sejam 
valorizadas e respeitadas, nós vos pedimos. 

T.: Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo! 
 
3. Que a vossa Palavra nos converta da justiça que o mundo coloca em 

nossas mentes, para a compreensão da justiça do vosso coração: que é 
salvar e dignificar a todas as pessoas, nós vos pedimos. 

T.: Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo! 
 
4. Olhai por tantos que perderam o emprego em decorrência desta 

pandemia, para que encontrem o apoio necessário para retornarem o 
mais breve possível ao mercado de trabalho, nós vos pedimos. 

T.: Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo! 
 
D.: Confiantes, rezemos a oração que Jesus nos ensinou: 

T.: Pai nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Que o Deus de toda consolação disponha em sua paz os nossos dias 
e nos conceda as suas bênçãos. T.: Amém. 

D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém. 
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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)4 
Poucos os operários, poucos trabalhadores e a fome do povo 

aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve esta nossa 
prece, põe sangue novo nas veias da tua Igreja. 

 
1. Falta pão porque falta trigo. Falta trigo porque não semeiam e faltam 
semeadores porque ninguém foi lá fora chamar. Falta fé porque não se 

ouve. Não se ouve porque não se fala e falta esse jeito novo de levar luz 
e de profetizar. 
 

2. Falta gente pra ir ao povo, descobrir porque o povo se cala. Pastores e 
animadores pra incentivar o teu povo a falar. Falta luz porque não se 

acende. Não se acende porque faltam sonhos e falta esse jeito novo de 
levar luz e falar de Jesus. 
 

 
(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). 

 

 

                                                 
4 https://www.youtube.com/watch?v=2kKpgD_b3KY 

https://www.youtube.com/watch?v=2kKpgD_b3KY

