
LITURGIA DA PALAVRA

RITOS INICIAIS

27º DOMINGO DO TEMPO COMUM

A. Irmãos e irmãs, reunidos no 
amor de Cristo! Eis que o filho do 
agricultor veio à vinha e foi rejeitado. 
Deus escolheu com carinho um 
povo, que o desprezou. Por amor 
Ele nos oferece a plena felicidade. 
Acolhendo esta graça, cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA (Hin. ABC L. p.131)

Senhor, o Deus dos pobres, do povo sofredor, / aqui nos 
reuniu pra cantar o seu louvor. / Pra nos dar esperança 
e contar com sua mão, / na construção do Reino, Reino 
novo, povo irmão.
1. Sua mão sustenta o pobre, / ninguém fica ao desabrigo: 

/ dá sustento a quem tem fome / com a fina flor do trigo.
2. Alimenta os nossos sonhos, / mesmo dentro da prisão; 

/ ouve o grito do oprimido, / que lhe toca o coração.
3. Cura os corações feridos, / mostra ao forte o seu poder, 

/ dos pequenos é a defesa: / deixa a vida florescer.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e 
a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos 
do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, 
pecadores. (pausa)
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S. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, 
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, 
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos 
dispersos, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. HINO DE LOUVOR
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.

5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) 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. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. Esperança e decepção, palavras 
que fazem parte do nosso dia a 
dia. Deus, na sua misericórdia, 
insiste na esperança, para quem 
a quiser. Ouçamos: 

6. PRIMEIRA LEITURA (Is 5,1-7)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.
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.

7. SALMO RESPONSORIAL / 79 (80)
A vinha do Senhor é a casa de Israel.

•	 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.

•	 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?

•	 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!

•	 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!

8. SEGUNDA LEITURA (Fl 4,6-9)

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.
Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas 
apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e 
súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de 
Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os 
vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto 
ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, 
respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo o que é 
virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o 
que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim 
vistes e ouvistes. Assim o Deus da paz estará convosco.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia!: (2x)
1. Eu vos escolhi, foi no meio do mundo, / a fim de que 

deis um fruto que dure. / Eu vos escolhi foi no meio 
do	mundo.	/	Amém!	Aleluia!	Aleluia!	Amém!

10. EVANGELHO (Mt 21,33-43)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e 
aos anciãos do povo: “Escutai 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 seus 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; isto 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.

11. PROFISSÃO DE FÉ

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Deus, fonte de vida e alegria, vosso povo suplica 
vossa graça, sede bondoso para conosco conforme vosso 
projeto. 
L. Senhor, que dais aos vossos filhos o que por suas faltas 
não mereceriam, concedei que a justiça seja acessível 
aos que dela necessitam , nós vos pedimos:
T. Senhor, socorrei os que vos buscam.
L. Senhor, que vos dignais estar sempre conosco em 
socorro de nossas necessidades, dai ao povo o sentimento 
de segurança por entregar-se a vós, nós vos pedimos:
T. Senhor, socorrei os que vos buscam.
L. Senhor, concedei à vossa Igreja o amor missionário a 
todos os discípulos, para que nossas comunidades sejam 
renovadas na vossa graça,, nós vos pedimos:
T. Senhor, socorrei os que vos buscam. 

(Preces da comunidade)

S. Concluamos nossas preces, rezando juntos pela vida em 
sua plenitude, para que o Dia do Nascituro nos desperte 
para a missão de cuidar da vida em todas as suas etapas:

T. Nós vos louvamos, Senhor, Deus da Vida. Bendito 
sejais, porque nos criastes por amor. Vossas mãos nos 
modelaram desde o ventre materno. Nós vos agradecemos 
pelos nossos pais, famílias e todas as pessoas que cuidam 
da vida humana desde o seu início até o fim. Em vós, 
somos, vivemos e existimos. Abençoai todos e todas 
que zelam pela vida humana e a promovem. Abençoai 
as gestantes e todos os profissionais da saúde. Dai às 
pessoas e às famílias o pão de cada dia, a luz da fé e o 
amor fraterno. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por 
nossos nascituros, nossas crianças, nossos jovens, nossos 
adultos e nossos idosos, para que tenham vida plena em 
Jesus, que ofereceu sua vida em favor de todos. Amém.



S. Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, 
ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice 
em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS.  FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
S.	Eis	o	mistério	da	fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a 
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo, 
vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de 
cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, até 
que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice 
da bênção.
S. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela 
vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso 
amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, 
entre os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue 
comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a 
participar da vossa mesa. Em comunhão com o nosso 
papa Francisco e o nosso bispo Pedro, com todos os 
bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo, 
possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com 
fé e esperança pelas estradas da vida.
T. Tornai viva nossa fé, nossa esperança!
S. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que 
adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os 
falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz 
da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a 
plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
S. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação 
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco e, em comunhão com 
a bem-aventurada Virgem Maria, com os Apóstolos 
e Mártires, e todos os Santos, vos louvaremos e 
glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.                   
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO
A. “Bom é o Senhor para quem confia nele, para aquele 
que o procura.”

17. CANTO DE COMUNHÃO (Hin. ABC L. p.133)

1. O nosso Deus, com amor sem medida, / chamou-nos 
à vida, nos deu muitos dons. / Nossa resposta ao amor 
será feita, / se a nossa colheita mostrar frutos bons. 

Mas é preciso que o fruto se parta / e se reparta na mesa 
do amor. (bis) 

A. Com o pão e o vinho entreguemos ao 
Senhor nossa vida e nossa missão.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS (Hin. ABC L. p.132)

A partilha começa na mesa, / a justiça é rebento e 
certeza / de quem luta e abraça a razão / de fazer do 
pão comunhão. (bis)
1. Acredito que a força do povo / forjará e fará o mundo 

novo, / porque o Pai é presença maior, /que caminha 
no meio de nós. (bis)

2. Que o pão seja farto na mesa, / que a fome, o ódio e 
a tristeza / deem espaço e criem esperança /pra fazer 
neste mundo mudança. (bis)

3. Ofertamos o pão sacramento / e as mãos calejadas 
também, / que constroem a fraternidade, / com a força 
da comunidade. (bis)

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.

S. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o sacrifício que 
instituístes e, pelos mistérios que celebramos em vossa 
honra, completai a santificação dos que salvastes. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI – B
Deus conduz sua Igreja pelo caminho da salvação
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, 
Pai santo, criador do mundo e fonte da vida.  Nunca 
abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no 
meio de nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo 
deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força 
do Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa Igreja, 
peregrina neste mundo; e por Jesus Cristo, vosso Filho, a 
acompanhais pelos caminhos da história até a felicidade 
perfeita em vosso reino.  Por essa razão, também nós, com 
os Anjos e Santos, proclamamos a vossa glória, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
S. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, 
que amais os seres humanos e sempre os assistis no 
caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, 
presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu 
amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as 
Escrituras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
S. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o 
vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e 
do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o 
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!

LITURGIA EUCARÍSTICA



RITOS FINAIS

2. Participar é criar comunhão, / fermento no pão, saber 
repartir, / comprometer-se com a vida do irmão, / viver 
a missão de se dar e servir. 

3. Os grãos de trigo em farinha se tornam, / depois se 
transformam em vida no pão. / Assim também, quando 
participamos, / unidos criamos maior comunhão.

Ou

1. O meu Reino tem muito a dizer, / não se faz como quem 
procurou / aumentar os celeiros bem mais e sorriu. / 
Insensato, que valem tais bens, / se hoje mesmo terás 
o teu fim? / Que tesouros tu tens pra levar além. 

Sim, senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino. O teu 
pão vai nos dar teu vigor, tua paz. 
2. O meu reino se faz bem assim: / Se uma ceia quiseres 

propor, / não convides amigos, irmãos e outros mais. / 
Sai à rua a procura de quem / não puder recompensa 
te dar, / que o teu gesto lembrado será por Deus. 

3. O meu reino quem vai compreender? / Não se perde 
na pressa que têm / sacerdote e levita que vão se 
cuidar. / Mas, se mostra em quem não se contém, / se 
aproxima e procura o melhor / para o irmão agredido 
que viu no chão. 

4. O meu reino não pode aceitar / quem se julga maior 
que os demais / por cumprir os preceitos da lei, um a 
um; / a humildade de quem vai além / e se empenha e 
procura o perdão / é o terreno onde pode brotar a paz. 

5. O meu reino é um apelo que vem / transformar as 
razões do viver, / que te faz desatar tantos nós que 
ainda tens. / Dizer sim é saberes repor / tudo quanto 
prejuízo	causou,	/	dar	as	mãos,	repartir,	acolher,	servir!

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Possamos, ó Deus onipotente, saciar-
nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, 
para que sejamos transformados naquele que agora 
recebemos. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Muitas vezes colaboramos para 
o fim da vinha do Senhor e agimos 
como o povo mau. Agora é o 
momento de voltar às nossas casas; 
lá, sejamos fiéis em cultivar o projeto 
de Deus com nosso trabalho e 
apostolado. 

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
(Missal Romano – Bênção Solene, TC III, n. 13)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
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S. Deus todo-poderoso vos abençoe na sua bondade e 
infunda em vós a sabedoria da salvação.
T. Amém.
S. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos 
faça perseverar nas boas obras.
T. Amém.
S. Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o 
caminho da caridade e da paz.
T. Amém.
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e 
Espírito Santo.
T. Amém.

20. CANTO (Hino CF 2008)

1. Com carinho, desenhei este planeta; / com cuidado, 
aqui plantei o meu jardim. / Com alegria, eu sonhei um 
paraíso / para a vida, dom de amor que não tem fim.

Ponho, então, à tua frente /dois caminhos diferentes: / 
Vida e morte, e escolherás. / Sê sensato: escolhe a vida! / 
Parte o pão, cura as feridas! / Sê fraterno e viverás. 
2. Fiz o homem e a mulher à minha imagem; / por amor 

e para o amor, eu os criei. / Com meu povo, celebrei 
uma aliança. / O caminho da justiça eu ensinei.

3. Com tristeza vejo a vida desprezada, / nos meus filhos 
e em toda a natureza. / Me entristecem tantas vidas 
abortadas, / dói em mim a violência e a pobreza.

4. Pelas margens desta vida há tanta gente / que implora 
por justiça e dignidade. / Respeitar, cuidar da vida, é 
o	que	te	peço;	/	Vai!	Transforma	a	tua	fé	em	caridade.
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LEITURAS DA SEMANA
2ª feira: Jn 1,1-2,1.11; Cânt. Jn 2,2.3.4.5.8; Lc 10,25-37.
3ª feira: Jn 3,1-10; Sl 129(130); Lc 10,38-42.
4ª feira: Jn 4,1-11; Sl 85(86); Lc 11,1-4.
N.Sra Ap: Est 5,1b-2;7,2b-3; Sl 44(45); Ap 12,1.5.13a15-16a; Jo2,1-11.
6a feira: Jl 1,13-15;2,1-2; Sl 9A(9); Lc 11,15-26.
Sábado: Jl 4,12-21; Sl 96(97) Lc 11,27-28.
28º D.T.C: Is 25,6-10ª; Sl 22(23); Fl4,12-14.19-20; Mt 22,1-14

EQUIPES DE CANTO:
Áudios e partituras desta celebração vocês encontram em: 
www.diocesesa.org.br/audios-e-partituras

Curta a página do Setor Música:
www.facebook.com/SetorMusicaDiocesedeSantoAndre

DIA DO NASCITURO
No dia 8 de outubro comemoramos o dia do 

nascituro. Quem é o nascituro? Dentre as muitas 
respostas possíveis, gostaria de ressaltar a de que 
nascituro é aquele que todos nós fomos um dia, no 
seio de nossa mãe. Ali fomos concebidos, ou seja, teve 
início nossa existência, quando a carga genética de 
um conjunto de 23 cromossomos, transportada por 
um dentre milhões de espermatozóides de nosso pai, 
se fundiu com outro conjunto de 23 cromossomos 
contido em um óvulo de nossa mãe, formando assim 
o par de 23 cromossomos, constituidor de um DNA 
único e irrepetível, caracterizador de cada um de nós, 
contido em todas as nossas células.


