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XXVII DOMINGO DO TEMPO COMUM 

04 de outubro de 2020 

PREPRANDO O AMBIENTE: nosso roteiro de hoje será rezado à luz da Liturgia do XXVII 

Domingo do Tempo Comum – Domingo dos vinhateiros homicidas.  

 

Prepare a mesa com uma toalha bonita, com flores, crucifixo, Bíblia Sagrada, aberta no 

Evangelho a ser proclamado (Mt 21, 33 - 43). Recordemos neste dia 04 de outubro a 

Memória de São Francisco de Assis; celebremos em comunhão com todos os que 

promovem a paz, defendem o meio ambiente e promovem a fraternidade.  

INTRODUZINDO O MISTÉRIO DA PALAVRA QUE VAMOS REZAR: Escutamos a parábola 

dos trabalhadores que se apossaram da vinha, recordamos a aliança que Deus veio fazer 

conosco e percebemos também nossas infidelidades. Fazemos memória do Cristo, a vinha 

fecunda e parceiro fiel do Pai no cuidado do seu povo.  

 

O mês de outubro é dedicado às Missões. Para este ano o tema do Mês Missionário é “A 

vida é missão”, em conjunto com o lema: “Eis-me aqui, envia-me!”. (Is 6,8).  
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Com suas intenções pessoais, peça a Deus a graça de crescer na fé a fim de fortalecer sua 

participação na obra missionária da Igreja.  

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

T. Amém. 

Dir.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai e de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, 

estejam junto de nós.  

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

 

RECONCILIAÇÃO: O Senhor da vinha, que, incessantemente, oferece sua misericórdia, nos 

convida ao reconhecimento de nossas faltas e ao pedido de perdão. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tk0P_Mv5w6c  

PERDÃO, PERDÃO, PERDÃO, PERDÃO 

PERDÃO, PERDÃO, PERDÃO, OH! SENHOR 

ORAÇÃO INCIAL1 

Ó Deus, parceiro fiel da aliança, tu cumulas de um amor sem fim aqueles e aquelas que te 

imploram. Derrama sobre nós tua misericórdia, liberta-nos de todas as nossas 

preocupações e atende-nos em todas as nossas necessidades. Por Cristo, nosso Senhor. 

Amém.  

ACOLHENDO A PALAVRA DO EVANGELHO: A Palavra está perto de ti.  

https://www.youtube.com/watch?v=BU9zUi4N3Yc   

A PALAVRA ESTÁ PERTO DE TI, EM TUA BOCA EM TEU CORAÇÃO. 

 
1 Dia do Senhor – Guia para aas celebrações das comunidades, pág. 235.  

https://www.youtube.com/watch?v=Tk0P_Mv5w6c
https://www.youtube.com/watch?v=BU9zUi4N3Yc
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LEITURA: Mt 21, 33 - 43. Com atenção e coração de discípulos missionários, ouçamos a 

Palavra de Deus no Evangelho. Percebamos a crítica que Jesus faz aos líderes judaicos que 

se apropriaram em benefício próprio da “vinha de Deus” e que se recusaram sempre a 

oferecer a Deus os frutos que Lhe eram devidos. 

MEDITAÇÃO: O que o texto diz para mim, hoje? A meditação atualiza o sentido do texto 

até ficar claro o que Deus está nos pedindo.  

O meu compromisso com o Reino é sincero e empenhado? Quais são os frutos que eu 

produzo? Quando se trata de fazer opções, o que vem em primeiro lugar: o meu 

comodismo e instalação, ou a minha vontade de servir na edificação do Reino? 

A imagem da vinha narrada pelo profeta Isaías era célebre em Israel. Todos conheciam 

aquele canto, aquele lamento de quem, após tanto cuidado e carinho, experimentara a 

ingratidão de uma videira que só produzira frutos amargos. Essa vinha, como o profeta já 

anunciara, era símbolo de Israel, o povo eleito que não correspondera às expectativas do 

Senhor (cf. Primeira Leitura: Is 5, 1-7). 

Deus escolheu este povo e, libertando-o do Egito, o transplantou para a terra prometida 

como se faz com uma videira, cercando-o de cuidados e carinho. Seus frutos, porém, 

foram a injustiça e a infidelidade, perseguindo os profetas que, enviados por Deus, 

buscavam a conversão de um povo que produzia frutos amargos. 

Esta alegoria, a síntese da história de Israel, é recordada por Jesus, o herdeiro legítimo 

que, além de não encontrar frutos doces, colheu ervas amargas, foi levado para fora dos 

muros de Jerusalém, abandonado por seus amigos e assassinado brutalmente. 

Hoje, a parábola se direciona a nós. Cristo é a videira verdadeira, cuja seiva recebemos 

desde o dia do nosso Batismo. Importa a nós, que somos os ramos, uma só coisa: produzir 

frutos. 
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Em cada Eucaristia, Cristo entrega-se a nós no fruto da videira transformado em seu 

Sangue, alimento que nos sustenta nesta missão. 

ORAÇÃO: Nossos corações em preces ao bom Deus.  

Dir.: Irmãos e irmãs, a Palavra de Deus deve chegar aos nossos corações e iluminar todo 

relacionamento humano, ajudando no convívio fraterno e na reconciliação. Para bem 

acolhermos esta Palavra, elevemos ao Deus de misericórdia nossas preces. 

Dir.: Na certeza de que nada pode impedir o amor de Deus, imploremos o dom da 

fidelidade mesmo nas maiores tribulações e tentações:  

T: Senhor, socorrei os que Vos buscam. 

1. Pela santa Igreja de Deus, para que incessantemente continue a anunciar por palavras 

e atos o inesgotável amor divino, nós Vos pedimos, 

T: Senhor, socorrei os que Vos buscam. 

2. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, por nosso Bispo, padres e diáconos que, vivendo 

intensamente o Batismo, testemunhem por suas vidas o Reino e que nenhum sofrimento 

ou dificuldade os desanimem, nós Vós pedimos, 

T: Senhor, socorrei os que Vos buscam. 

3. Por nossas comunidades, leigos(as), missionários (as) para que saibam corresponder 

sempre mais ao convite missionário que o amor de Deus faz a todos, nós Vós pedimos, 

T: Senhor, socorrei os que Vos buscam. 

4. O Dia do Nascituro será comemorado no próximo dia 08. Que famílias e sociedade 

assegurem seus direitos à vida, saúde, alimentação, respeito e desenvolvimento saudável, 

nós Vos pedimos, 

T: Senhor, socorrei os que Vos buscam. 

 

 (Outros pedidos) 
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Dir.: Senhor, guardai sempre com bondade de Pai a Vossa família. Que seja livre de toda 

adversidade, tenha Vossa proteção, busque viver o Reino pelo bem comum e serviço a 

todos. Por Cristo, nosso Senhor.  

T. Amém. 

CONTEMPLAÇÃO: A Palavra se faz vida em vida. Observe se o tempo de leitura orante 

mudou algo em seu relacionamento com Deus, seu Reino e com os irmãos.  

A parábola fala de trabalhadores da “vinha” de Deus que rejeitam o “Filho” de forma 

absoluta e radical. É provável que nenhum de nós, por um ato de vontade consciente, se 

coloque em uma atitude semelhante e rejeite Jesus. No entanto, prescindir dos valores 

de Jesus e deixar que sejam o egoísmo, o comodismo, o orgulho, a arrogância, o dinheiro, 

o poder, a fama, a condicionar as nossas opções é o mesmo que rejeitar Jesus, colocá-lO 

à margem da nossa existência.  

BÊNÇÃO: Deus nos abençoe e nos faça mais irmãos.  

Dir.: O Senhor vos abençoe e vos guarde! 

O Senhor vos mostre a Sua Face e compadeça de vós. 

O Senhor volva seu Rosto para a glória e vos dê a Paz! 

O Senhor vos abençoe! 

T. Amém! Amém! Amém! 

CANTO FINAL: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz 

https://www.youtube.com/watch?v=99_GuzIkiUM  

 

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz 

Onde houver ódio, que eu leve o amor 

https://www.youtube.com/watch?v=99_GuzIkiUM
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Onde houver ofensa, que eu leve o perdão 

Onde houver a discórdia, que eu leve a união 

Onde houver dúvida, que eu leve a fé 

Onde houver erro, que eu leve a verdade 

Onde houver desespero que eu leve a esperança 

Onde houver a tristeza, que eu leve alegria 

Onde houver trevas, que eu leve a luz 

 

Ó mestre, fazei-me que eu procure mais, consolar que ser consolado 

Compreender que ser compreendido 

Amar, que ser amado 

Pois é dando que se recebe 

É perdoando que se é perdoado 

E é morrendo que se vive para a vida eterna 
 

 


