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XXV DOMINGO DO TEMPO COMUM 

20 de setembro 2020 

Preparando o ambiente: Com zelo prepare a mesa, com uma toalha, uma vela, a Bíblia, 

flores e se possível umas folhas de parreira. 

 

Canto inicial:  

Senhor, quem entrará no santuário pra Te louvar? (bis)  

Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. (bis) 

 

SAUDAÇÃO INICIAL 

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

Todos: Amém. 
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Dirigente: Ó Deus criador de todas as coisas volvei para nós o vosso olhar e, para 

sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por 

Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

 

Canto:  

Vem, Espírito Santo, vem. Vem iluminar! 

Nossos pensamentos, vem iluminar! 

Nossos corações, vem iluminar! 

Nossas famílias, vem iluminar! 

Nossos trabalhos, vem iluminar 

 

I – LEITURA 

 

Dirigente: Abramos nosso coração para acolher vossa Palavra Senhor, nesse dia dedicado 

a Vós. Que suas palavras nos tragam conforto e desapego em nossas atitudes. 
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CANTO DE ACLAMAÇÃO À PALAVRA:  

É como a chuva que lava 

É como o fogo que arrasa 

Tua palavra é assim 

Não passa por mim sem deixar um sinal 

 

Tenho medo de não responder 

De fingir que eu não escutei 

Tenho medo de ouvir o teu chamado 

Virar do outro lado 

E fingir que não sei 

 

Evangelho (Mt 20,1-16a) 

 

II – REFLEXÃO 

Leia a Palavra pausadamente. 

Faça um momento de interiorização. 

• Feche os olhos, sinta Jesus te convidando, pense em cada palavra! 

• Preste bastante atenção em que horário você está sendo chamado! 
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• Como você está respondendo? 

• Imagine em que praça (situação de vida) você está de prontidão. 

 

Dirigente: Meditação – Na vinha do Senhor há trabalho para todos e Ele está sempre 

pronto a nos contratar. Esse trabalho demanda tempo, disponibilidade. Quando 

assumimos essa tarefa a fazemos por amor e não para recebermos elogios. Na vinha tem 

muito serviço. Não podemos vigiar o que o outro faz, mas fazer bem feito o que nos foi 

confiado. Não importa a que horas que fomos chamados, sejamos humildes. 

Todos: Senhor Jesus faça o nosso coração semelhante ao Vosso. 

 

Dirigente: Transformemos o Evangelho em Prece. 

OREMOS: Senhor Deus, vossa Palavra nos guia, fazei-nos compreender o que vós esperais, 

e acolhei nossos rogos que, humildemente, vos apresentamos. 

1- Fazei com que nossas comunidades cristãs aprendam a valorizar a cada dia mais 

a força de vossa Palavra e em nosso coração ela tenha lugar muito especial, nós 

vos clamamos! 

Todos: Senhor, vossa Palavra nos traga a luz e a paz! 

2-  Senhor Pai de bondade e misericórdia, que nossas atitudes sejam de humildade 

e não de competição, nós vos clamamos! 
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Todos: Senhor, vossa Palavra nos traga a luz e a paz! 

3- Senhor, que estejamos preparados para entender seu chamado não importa a 

hora, nós vos clamamos! 

Todos: Senhor, vossa Palavra nos traga a luz e a paz! 

 

III - CONTEMPLAÇÃO: 

Dirigente: O Evangelho deste Domingo nos leva a pensar: será que nós cobramos pelo 

tempo e pela importância de nosso serviço na evangelização? Essas palavras de Jesus hoje 

nos fazem questionar sobre o nosso orgulho diante da suposta “importância” de nosso 

serviço eclesial?  

Sejamos humildes! 

 

CANTO FINAL: Vinde também vós a minha vinha 

https://www.youtube.com/watch?v=PRxABJ6AhJU&feature=youtu.be 

VINDE TAMBÉM VÓS A MINHA VINHA! 

VEDE QUE HÁ HOMENS EM AÇÃO! 

A COLHEITA É GRANDE, 

SÃO POUCOS OPERÁRIOS. 

VINDE, VINDE TRABALHAR! 

https://www.youtube.com/watch?v=PRxABJ6AhJU&feature=youtu.be
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1. Deus é o Pastor da nossa vida. 

Ele vai à frente, sendo luz. 

Assim, nada falta, Ele nos conduz. 

Vinde para ouvir a sua voz que diz: 

 

2. Nós somos o povo deste Deus. 

Ele é amor, é compaixão. 

Assim, Ele cuida, nos dá proteção. 

Vinde para ouvir a sua voz que diz: 

 

3. Deus é o sustento do existir. 

Forma o coração do povo seu. 

Assim, nos conhece e dá-se a conhecer, 

vinde para ouvir a sua voz que diz: 

 

4. Ele nos envia a outros povos. 

Quer também uni-los à missão. 

Assim, um só corpo, unidos no Senhor, 

vinde para ouvir a sua voz que diz: 
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5. Com amor eterno, Deus nos ama. 

Nada poderá nos separar. 

Assim, a vida canta, vibra por amar. 

Vinde para ouvir a sua voz que diz: 

 

 

Dirigente: ENVIO: A justiça de Deus transcende pelo amor. A partir dessa constatação que 

alcançaremos compreender a parábola dos trabalhadores convidados para a vinha. 

 

BÊNÇÃO FINAL 

Dirigente: O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós. 

Dirigente: Deus todo Amoroso nos abençoe na sua bondade e infunda em nós a sabedoria 

da salvação. 

Todos: Amém. 

Dirigente: Sempre nos alimente com os ensinamentos da fé e nos faça perseverar nas 

boas obras. 

Todos: Amém. 

Dirigente: Oriente para Ele nossos passos e nos mostre o caminho da caridade e da paz. 
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Todos: Amém. 

Dirigente: Abençoe-nos Deus todo amoroso, o Pai e Filho e Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

 

 

 


