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SÁBADO DA XXIV SEMANA DO TEMPO COMUM 

19 de setembro de 2020 

 
PREPARAÇÃO DO AMBIENTE: 
Queridos irmãos e irmãs, façam a escolha do melhor local na casa que seja 
propício à oração, de preferência onde se possa colocar a Palavra de Deus aberta 
no Evangelho do dia (Lc 8,4-15), acenda uma vela e coloque-a diante da Bíblia em 
destaque. 
 
SAUDAÇÃO INICIAL 
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Todos: Amém. 
Dirigente: irmãos e irmãs, peçamos a Luz do Santo Espírito de Deus, que venha 
sobre nossa família, nossa comunidade que venha iluminar o mundo inteiro e 
renovar a face da terra. Cantemos suavemente: 

 
Envia teu Espírito, Senhor e renova a face da terra (3x). 

 
Todos: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles 
o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a 
face da terra. Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a 
luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o 
mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém 
 
 
Dirigente: Na certeza da presença transformadora do Santo Espírito em nosso 

meio preparemo-nos para acolher a Palavra de Hoje, do Evangelho de Lucas: 

 
Toda Bíblia é comunicação de um Deus amor de um Deus irmão, é feliz quem 

crer a Revelação, quem tem Deus no coração(Bis) 

 

EVANGELHO: Lc 8,4-15 (ler da própria Bíblia) 

Momento de partilha: Nesse momento cada pessoa da família poderá comentar 
algo que mais lhe chamou atenção na leitura do Evangelho, uma fala de Jesus, 
uma cena, algo que tenha tocado o seu coração profundamente. 
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Jesus contou frequentemente, por parábolas, histórias sobre os acontecimentos 

do dia-a-dia que ele usava para ilustrar verdades espirituais. Uma das mais 

importantes destas parábolas é a que Lucas nos apresenta no dia de hoje.  

O trabalho do semeador é colocar a semente no solo. Uma vez que a semente for 

deixada no celeiro, nunca produzirá uma safra, por isso seu trabalho é 

importante. Mas a identidade pessoal do semeador não é. O semeador nunca é 

chamado pelo nome nesta história. Nada nos é dito sobre sua aparência, sua 

capacidade, sua personalidade ou suas realizações. Ele simplesmente põe a 

semente em contato com o solo. A colheita depende da combinação do solo com 

a semente. 

A semente é a Palavra de Deus. Cada conversão é o resultado do assentamento 

do Evangelho dentro de um coração puro. A palavra gera, salva, regenera, liberta, 

produz fé, santifica e nos atrai a Deus. 

A conclusão desta parábola é deixada para cada um responder a esta pergunta. 

Que espécie de solo você é? Esta parábola, por um lado, revela a força divina da 

Palavra de Deus, e, por outro, convida os que a escutam a oferecerem à 

sementeira dela a terra de um bom coração. 

CANTEMOS: 

Estr.: Põe a semente na terra, não será em vão. 
Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão. 

1. Toda Mãe-Terra é um apelo pra sermos irmãos, 
e toda roça é um convite para o mutirão. 

2. Toda colheita é um chamado pra se ajudar, 
e toda venda é um momento de se organizar. 

3. Todo suor é uma enxada a gerar comida, 
e toda luta é um arado a arrancar mais vida. 

4. Toda chuva é uma bênção que faz germinar, 
e todo sangue é uma força para libertar. 

5. Todo serviço é um anseio de compartilhar, 
e o compromisso é uma forma de a gente se dar. 

Oração: 

 
Dirigente: Irmãos e irmãs: 

Os ensinamentos de Jesus despertaram em nós 
desejos de sermos o bom terreno do Evangelho 
no qual a semente da Palavra produza muito fruto. 
Peçamos, por Ele, ao Eterno Pai as melhores bênçãos, 
para respondermos generosamente ao Seu convite.  
A cada prece vamos rezar:  
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    Ajudai-nos, Senhor, a produzir bom fruto! 
  
1. Pelas famílias cristãs, primeiras escolas da fé, 
    para que ajudem os filhos a ouvir a voz de Deus, 
    oremos 
  
    Ajudai-nos, Senhor, a produzir bom fruto! 
  
2. Pelo Santo Padre, Bispos, Sacerdotes e Diáconos, 
    para que não se cansem de semear a Boa Nova, 
    oremos 
  
    Ajudai-nos, Senhor, a produzir bom fruto! 
  
3. Pelos missionários que sacrificam a Sua vida, 
    para que sejam correspondidos no seu esforço, 
    oremos 
  
    Ajudai-nos, Senhor, a produzir bom fruto! 
  
    4. Pelos catequistas, educadores da fé das crianças, 
    para que edifiquem pela palavra e pelo exemplo, 
    oremos 
  
    Ajudai-nos, Senhor, a produzir bom fruto! 
  
5. Pelos que fecham os ouvidos à mensagem de Jesus, 
    para que o Espírito Santo mova os seus corações, 
    oremos 
  
    Ajudai-nos, Senhor, a produzir bom fruto! 
  
6. Pelos que se purificam das suas manchas na terra, 
    para que, pela mediação de Maria, gozem do Céu, 
    oremos 
  
    Ajudai-nos, Senhor, a produzir bom fruto! 
  

  
Pai Nosso…. 
Ave Maria... 
Preces espontâneas. 
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BENÇÃO FINAL: 
CANTEMOS: 

Dai-nos a bênção, oh Mãe querida 
Nossa Senhora Aparecida 

Dai-nos a bênção, oh Mãe querida 
Nossa Senhora Aparecida 

 
Pela intercessão da Bem Aventura virgem Maria, terra fértil que recebeu com o 
SIM o projeto de Deus, desça sobre cada um de nós a benção de Deus todo 
poderoso: Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 
 


