
25º DOMINGO DO TEMPO COMUM

20 de setembro de 2020 - Ano A - Verde

“Toma o que é teu...!” Mt 20,14

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: O amor de Deus supera o critério humano 
de justiça. Jesus nos ensina que precisa do trabalho 
de todos e mostra sua generosidade para com os 
últimos, pois também estes necessitam do sustento. 
Supliquemos a graça da gratidão e nos empenhe-
mos na propagação da boa nova do Evangelho.

02. CANTO INICIAL                             (90º enc.)
1. Entoai ao Senhor novo canto, pois prodígios 
foi ele quem fez. Sua mão e o seu braço santo. A 
vitória lhe deram, de vez.
Ref.: Então, os povos viram o Deus que nos sal-
vou, por isso, ó terra inteira, cantai louvor a Deus.
2. O Senhor revelou seu auxílio, sua justiça aos 
povos mostrou. Recordou-se de sua bondade, 
em favor de seu povo fiel.
3. Celebrai o Senhor com a harpa, com viola o 
saltério cantai. Com tambores, cornetas e flautas 
aclamai ao Senhor, Deus e Rei!
3. Batam palmas o mar e os peixes, o universo e 
o que ele contém. Que os rios alegres aclamem 
a as montanhas bendigam a Deus.
4. Ante a face de Deus alegrai-vos: Ele vem para 
nos governar. Guiará com justiça os povos, na 
harmonia e na paz as nações.

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

05. CANTO PENITENCIAL
S.: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai.
T.: Senhor, piedade. Piedade de nós!  Senhor, 
piedade. Piedade de nós! (Bis)
S.: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos.
T.: Cristo, piedade. Piedade de nós! Cristo, pie-
dade. Piedade de nós! (Bis)
S.: Senhor, que sois a vida que renova o mundo.
T.: Senhor, piedade. Piedade de nós! Senhor, 
piedade. Piedade de nós! (Bis)
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Celebração Dominical - Ano XLI - Nº 2360

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

06. GLÓRIA                                          (95º Enc.)
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 
seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados.
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, ben-
dizemos, damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos. 
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai; 
Vós, de Deus cordeiro santo, nossas culpas per-
doai.
4. Vós que estais junto do Pai, como nosso inter-
cessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso 
clamor. 
5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o 
Senhor, Com o Espírito Divino de Deus Pai, no 
esplendor.
Amém! Amém!

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: 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 N.S.J.C. ...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: A principal finalidade de aceitar o convite 
para trabalhar na vinha do Senhor é cultivar, na 
comunidade, a mentalidade do Evangelho. É am-
pliar o mesmo convite do dono da vinha para que 
os pensamentos humanos sejam trocados pelos 
pensamentos divinos.

I LEITURA - Is 55, 6-9

08.  LEITURA DO LIVRO DO PROFETA 
ISAÍAS - 6Buscai o Senhor, enquanto 
pode ser achado; invocai-o, enquanto 
ele está perto. 7Abandone o ímpio seu ca-
minho, o homem injusto, suas maquina-
ções; volte para o Senhor, que terá pie-
dade dele, volte para nosso Deus, que é 
generoso no perdão. 8Meus pensamentos 
não são como os vossos pensamentos, e 
vossos caminhos não são como os meus 
caminhos, diz o Senhor. 9Estão meus 
caminhos tão acima dos vossos cami-
nhos e meus pensamentos acima dos 
vossos pensamentos, quanto está o céu 
acima da terra. PALAVRA DO SENHOR.
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09. SALMO RESPONSORIAL              Sl 144(145)
(Mel.: “Com carinho...”)

Ref.: O Senhor está perto da pessoa que o 
invoca!
1. 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.
2. 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.
3. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo 
em toda obra que ele faz. Ele está perto da pes-
soa que o invoca, de todo aquele que o invoca 
lealmente.

 

II LEITURA - Fl 1,20c-24.27a

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO 
AOS FILIPENSES - Irmãos: 20cCristo vai ser 
glorificado no meu corpo, seja pela minha 
vida, seja pela minha morte. 21Pois, para mim, 
o viver é Cristo e o morrer é lucro. 22Entre-
tanto, se o viver na carne significa que meu 
trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o 
que escolher. 23Sinto-me atraído para os dois 
lados: tenho o desejo de partir, para estar 
com Cristo - o que para mim seria de longe 
o melhor - 24mas para vós é mais necessário 
que eu continue minha vida neste mundo. 
27aSó uma coisa importa: vivei à altura do 
Evangelho de Cristo. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mt 20,1-16a

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Alê. alê, aleluia (bis) Alê, alê, aleluia, alê, 
aleluia (bis).
01. Vinde abrir o nosso coração, Senhor; ó Senhor, 
abri o nosso coração, e, então, do vosso Filho 
a palavra, poderemos acolher com muito amor!

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO MATEUS - Naquele tempo, 
Jesus contou esta parábola a seus discípulos: 
1“O Reino dos Céus é como a história do patrão 
que saiu de madrugada para contratar traba-
lhadores para a sua vinha. 2Combinou com os 
trabalhadores uma moeda de prata por dia, e 
os mandou para a vinha. 3Às nove horas da 
manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que 
estavam na praça, desocupados, 4e lhes disse: 
‘Ide também vós para a minha vinha! E eu vos 
pagarei o que for justo’. 5E eles foram. O patrão 
saiu de novo ao meio-dia e às três horas da 
tarde, e fez a mesma coisa. 6Saindo outra vez 
pelas cinco horas da tarde, encontrou outros 
que estavam na praça, e lhes disse: ‘Por que 

estais aí o dia inteiro desocupados?’ 7Eles res-
ponderam: ‘Porque ninguém nos contratou’. 
O patrão lhes disse: ‘Ide vós também para a 
minha vinha’. 8Quando chegou a tarde, o patrão 
disse ao administrador: ‘Chama os trabalhado-
res e paga-lhes uma diária a todos, começando 
pelos últimos até os primeiros!’ 9Vieram os que 
tinham sido contratados às cinco da tarde e 
cada um recebeu uma moeda de prata. 10Em se-
guida vieram os que foram contratados primei-
ro, e pensavam que iam receber mais. Porém, 
cada um deles também recebeu uma moeda de 
prata. 11Ao receberem o pagamento, começaram 
a resmungar contra o patrão: 12‘Estes últimos 
trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a 
nós, que suportamos o cansaço e o calor o 
dia inteiro’. 13Então o patrão disse a um deles: 
‘Amigo, eu não fui injusto contigo. Não com-
binamos uma moeda de prata? 14Toma o que é 
teu e volta para casa! Eu quero dar a este que 
foi contratado por último o mesmo que dei a ti. 
15Por acaso não tenho o direito de fazer o que 
quero com aquilo que me pertence? Ou estás 
com inveja, porque estou sendo bom?’ 16aAssim, 
os últimos serão os primeiros, e os primeiros 
serão os últimos”. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS

Presid.: Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai, que 
está perto de quantos O invocam e é misericordioso 
para com todos, e supliquemos, dizendo:

R. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo.

1. Para que a palavra de Deus ilumine a santa 
Igreja, e, em todas as horas da tarde e da manhã, 
haja quem trabalhe na vinha do Senhor, rezemos 
ao Senhor... 

2. Para que os responsáveis pela economia mundial não 
se fechem às necessidades de ninguém, mas defendam 
os direitos dos mais pobres, rezemos ao Senhor... 

3. Para que os membros da nossa assembleia 
dominical sintam gosto em trabalhar no serviço do 
Evangelho e encham o coração com os seus valo-
res, rezemos ao Senhor... 

(Outras intenções da comunidade) 

Presid.: Senhor, nosso Deus, cujos pensamentos e 
caminhos estão muito acima dos nossos, fazei que 
a palavra de Jesus nos desperte para o trabalho da 
sua vinha. Por Cristo nosso Senhor. 

Todos: Amém.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

15. CANTO DAS OFERENDAS
1. Que maravilha, Senhor, estar aqui!/ Sentir-se 
Igreja reunida a celebrar. Apresentando os frutos 
do caminho,/ No pão e vinho, ofertas deste altar.
Ref.: Bendito sejais por todos os dons! Ben-
dito sejais pelo vinho e pelo pão! /: Bendito, 
bendito, bendito seja Deus para sempre. (Bis)
2. Que grande bênção servir nesta missão,/ Mis-
são de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se Igreja, 
formar comunidade,/ Ser solidário, tornar-se um 
povo irmão.
3. Que graça imensa viver a mesma fé;/ Ter es-
perança de um mundo bem melhor; Na caridade 
sentir-se familiares,/ Lutando juntos em nome do 
Senhor.

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

Presid.: Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as ofe-
rendas do vosso povo, para que possamos conse-
guir por este sacramento o que proclamamos pela 
fé. Por Cristo, nosso Senhor.

17. PREFÁCIO TEMPO COMUM I            (MR. 428)

Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo 
o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-po-
deroso, por Cristo, vosso Filho, que, pelo mistério da 
sua Páscoa, realizou uma obra admirável. Por ele, 
vós nos chamastes das trevas à vossa luz incompa-
rável, fazendo-nos passar do pecado e da morte à 
glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e 
nação santa, para anunciar, por todo o mundo, as 
vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, 
nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz…

Santo, Santo, Santo...

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 

Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte 
de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de 
que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.

Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Estando para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, 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. Do mesmo modo, 

ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu 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. Eis 
o mistério da fé!

Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e 
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Se-
nhor Jesus!

Presid.: Celebrando, pois, a memória da morte e 
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, 
ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos 
agradecemos porque nos tornastes dignos de estar 
aqui na vossa presença e vos servir.

Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: E nós vos suplicamos que, participando do 
Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo 
Espírito Santo num só corpo. 

Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espí-
rito!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se 
faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo 
Carlos José e todos os ministros do vosso povo.

Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos (outros) nossos 
irmãos e irmãs que morreram na esperança da 
ressurreição e de todos os que partiram desta vida: 
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.

Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade 
de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, 
com a Virgem Maria, mãe de Deus, São José seu 
esposo, com os santos Apóstolos e todos os que 
neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos 
e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.

Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

Presid.: 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.

Todos: Amém!
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RITOS DA COMUNHÃO

19. Todos: Pai Nosso...

Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a 
esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.

Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz”. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que 
anima vossa Igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, 
a paz e a unidade! Vós, que sois Deus, com o Pai e 
o Espírito Santo.

Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!

Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)

20. CANTO DE COMUNHÃO I              (97º Enc.)

Ref.: Tende entre vós o mesmo sentimento /
Que existe em Cristo Jesus. (Bis)

1. Se existe consolação na vida em Cristo / Aspirai 
à mesma coisa, unidos no mesmo amor.

2. Se existe alento em vós, no mútuo amor 
sincero/ Vivenciai em harmonia, procurando a 
unidade.

3. Se existe a comunhão no Santo Espírito/ Tudo 
fazei com humildade e não por competição.

4. Se existe a compaixão, se existe a ternura/ Não 
só cuidai de vossos bens, mas também dos de 
vossos irmãos.

21. CANTO DE COMUNHÃO II            (93º Enc.)
1. É bom estarmos juntos / À mesa do Senhor / 
E, unidos na alegria, / Partir o pão do amor. 
Ref.: Na vida caminha / Quem come deste 
pão. / Não anda sozinho, / Quem vive em 
comunhão. 
2. Embora sendo muitos, / É um só o nosso 
Deus. / Com ele vamos juntos, / Seguindo os 
passos seus. 
3. Formamos a Igreja, / O Corpo do Senhor, / 
Que em nós o mundo veja / A luz do seu amor. 
4. Foi Deus quem deu outrora / Ao povo o pão do 
céu, / Porém, nos dá agora / O próprio Filho seu.
5. Será bem mais profundo / O encontro, a 
comunhão, / Se formos para o mundo / Sinal de 
salvação. 
6. A nossa Eucaristia / Ajude a sustentar / Quem 
quer, no dia a dia, / O amor testemunhar.

22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais 
com o vosso sacramento para que possamos colher 
os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por 
Cristo, nosso Senhor.

RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

 23. CANTO DE DESPEDIDA
Ref.: É como a chuva que lava, é como o fogo 
que arrasa; tua palavra é assim, não passa 
por mim sem deixar um sinal. (bis)
1. Tenho medo de não responder, de fingir que 
não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, 
virar do outro lado e fingir que não sei.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vm - Ef 4,1-7.11-13; Sl 18; Mt 9,9-21.  
3ª Vr -  Pr 21,1-6.10-13; Sl 118; Lc 8,19-21.
4ª Br - Pr 30,5-9; Sl 118; Lc 9,1-6.  
5ª Vd - Ecl 1,2-11; Sl 89; Lc 9,7-9.
6ª Vd -  Ecl 3,1-11; Sl 143; Lc 9,18-22.
Sb Vd -  Ecl 11,9-12,8; Sl 89; Lc 9,43b-45.

PULSANDO LITÚRGICO - Diocese de Apucarana - Organi-
zação e diagramação: Pe. Anderson Bento Cantos: Fernando e 
Camila Rípoli; Diaconais: Diácono Durvalino Bertasso; Impres-
são e distribuição: Gráfica Diocesana   SUGESTÕES E IN-
FORMAÇÕES:  (43) 3422 - 0418  - ander_bento@hotmail.com


