
 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAR EM CASA  

DOMINGO DAS SEMENTES DO REINO 

11º do Tempo Comum – 2021 

 

Prepare um espaço com cadeiras em circulo, coloque no 
centro sobre um tecido a bíblia e uma vela, convide as 

pessoas para se juntarem [mantendo a necessária 
distância]. Alguém acende a vela. Todos ficam em silêncio 

por algum tempo. A pessoa que vai presidir começa a 

celebração com os versos da abertura. 

1. ABERTURA 

- Quem preside canta, os demais repetem fazendo o sinal 
da cruz enquanto canta o primeiro verso: 

-  Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)  
Vem não demores mais vem nos libertar. (bis)   

- Venham adoremos, Cristo ressurgiu! (bis) 

A criação inteira, o Senhor remiu. (bis) 
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) 

Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (Bis) 
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos. (bis) 

Povo de sacerdotes, a Deus louvação. (bis) 

2. MOTIVAÇÃO 

Cada domingo traz aos nossos corações a memória da 

Ressurreição de Jesus, da sua vitória sobre a morte, 
razão da nossa alegria e esperança. Neste domingo ele 

nos convida a pedir ao Pai, trabalhadores para sua 
colheita, e nos chama a dar a nossa contribuição para 

apressar a vinda do seu reino entre nós. Podemos 

recordar nesta nossa oração, pessoas que estão 
realizando as obras de Jesus, no cuidado com o meio 

ambiente, na saúde e na educação... O que mais 

podemos lembrar?  

(As pessoas podem falar o que lembram) 

3. SALMO  

Louvemos ao nosso Criador e Pastor, como fazia o 

antigo povo em suas romarias, e agradeçamos por 
fazermos parte do seu povo e recebermos em nossa 

vida o seu favor. 

Aclame a Deus, ó terra inteira,  

Venha adorar o Senhor!  

1. Com alegria sirva a seu Deus  
Gritando alegre, ó povo seu!  

2. Lembre, o eterno é nosso Deus,  
Ele nos fez, nós somos seus.  

3. Somos seu povo, vamos cantando,  
Somos ovelhas do seu rebanho!  

4. Entre no templo agradecendo,  

Seu santo nome bendizendo!  

5. Sim, o Senhor, só ele é bom;  
É para sempre o seu amor!  

6. Sua verdade dura pra sempre,  
Ele é fiel eternamente!  

7. Glória a Deus Pai, glória a Jesus  

E ao Divino, eterna luz.  

- Oração silenciosa 
 

4. ORAÇÃO 

Oremos ao Senhor... [breve silêncio] 

Ó Deus, força que move e orienta nossas vidas,  

escuta as nossas orações  
e multiplica o pouco que somos 

segundo a medida do teu amor.  
Como nada podemos em nossa fraqueza,  

dá-nos o socorro da tua graça,  
para que possamos agir sempre conforme a tua vontade  

e caminhar com alegria na estrada dos teus mandamentos.  

Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

5. REFRÃO – para acolher o evangelho 

Inclinemos o ouvido do coração  

para acolher o evangelho.  

Atenção, atenção. 
 

6. LEITURA DO EVANGELHO – Marcos 4,26-34 

- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura: 

Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.  

Naquele tempo: 26Jesus disse à multidão: 'O Reino de Deus 
é como quando alguém espalha a semente na terra. 27Ele 

vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai 
germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso 

acontece. 28A terra, por si mesma, produz o fruto: primeiro 

aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os 
grãos que enchem a espiga. 29Quando as espigas estão 

maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da 
colheita chegou'. 30E Jesus continuou: 'Com que mais 

poderemos comparar o Reino de Deus? Que parábola 

usaremos para representá-lo? 31O Reino de Deus é como 
um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a 

menor de todas as sementes da terra. 32Quando é 
semeado, cresce e se torna maior do que todas as 

hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os pássaros 
do céu podem abrigar-se à sua sombra'. 33Jesus anunciava 

a Palavra usando muitas parábolas como estas, conforme 

eles podiam compreender. 34E só lhes falava por meio de 
parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, 

explicava tudo. Palavra da Salvação. 
 

7. MEDITAÇÃO  

- Quem preside lê o texto abaixo e abre para a partilha do 
grupo: 

A parábola da semente, que germina e cresce sem a 

interferência do agricultor, abre os nossos olhos para 

perceber que o reino é trabalho de Deus. Desfaz as ilusões 
de quem julga poder controlar a vinda do reino. O reino 

segue seu próprio percurso e pode manifestar-se a 
qualquer momento, independentemente dos esforços 

humanos e, muitas vezes, apesar de deles. Contudo isso 

não nos isenta de contribuir com o melhor de nós, para 
que o reino aconteça. O pequeno grão de mostarda 



pequena semente, insignificante está destinada a se tornar 
uma árvore frondosa, pela ação operosa de Deus.  

Embora sejamos frágeis e portadores de muitas 

limitações, embora os sinais de paz revelem impotência 
diante da tirania que promove as armas e o aniquilamento 

dos fracos, essa palavra nos convida à esperança e nos 
anima a somar força na busca do bem comum. Será talvez 

uma esperança paciente, perseverante, mas, acreditando 

que quando menos se espera algo de bom pode acontecer.  
Em nossa reunião de oração, fazendo memória de 

Jesus que venceu o fracasso e a morte, é momento forte 
para despertar a esperança de que um novo mundo é 

possível, apesar de todos os sinais contrários. 
 

8. PRECES 

Louvemos o Senhor Jesus Cristo, autor da nossa fé, que 

nos chamou a participar da sua vida e missão e oremos:  

Cristo, nosso Deus e Salvador. 

- Senhor Jesus, pelo batismo nos conferiste um 

sacerdócio santo, faze de toda a nossa vida um contínuo 

sacrifício de louvor.  

   Cristo, nosso Deus e Salvador. 

- Anima-nos a ter um olhar atento às necessidades que 

nos circundam e a dedicar o melhor de nós pelo bem 

comum.  

   Cristo, nosso Deus e Salvador. 

- Vem em socorro de todas as nações e de seus 
governantes, para que busquem, na concórdia e na 

justiça, o bem comum. 

   Cristo, nosso Deus e Salvador. 

- Fortalece os profissionais da saúde, cura as pessoas 

que estão doentes e consola as que estão de luto. 

- Preces espontâneas... Quem preside conclui: 

Atende-nos, ó Pai, por Cristo Jesus, na unidade do 

Espírito Santo. Amém. 

9. PAI NOSSO  

- Quem preside faz o convite: 

Obedientes à palavra de Jesus, sob a inspiração do seu 
Espírito que ora em nós, rezemos com confiança: Pai 

nosso... 

Ó Deus, força de paz,  
teu amor se manifesta em cada semente que germina  

e em cada sinal de vida.  
Que a terra e todo o universo sejam livres  

das forças que destroem e que a humanidade se una  

na busca da paz e da preservação da terra.  
Ajuda-nos a assumir nossas fragilidades e limitações,  

na certeza de que és tu  
quem conduz o universo e a história.  

Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 

10. BÊNÇÃO 

Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os 

nossos dias, sempre nos liberte de todos os perigos, 
confirme nossos corações em seu amor e nos faça 

perseverar nas boas obras, hoje e sempre.  

 Abençoe-nos, o Pai e Filho e Espírito Santo.  Amém. 
 

 

 

 

 

 

ORAÇÃO À MESA 

- Estando todos/as em torno da mesa, quem preside faz a 
oração: 

Senhor Jesus, vendo a multidão cansada e abatida, 

mostraste toda a tua compaixão e empenhaste a tua 
vida a serviço da vida.  Nesta hora difícil em que tantas 

famílias estão em grande dificuldade para ter o pão à 
mesa, nós te pedimos: “dá o pão a quem tem fome e 

fome de justiça a quem tem pão”.    

Derrama a tua bênção sobre nós e este alimento e 
fortalece a união entre nós e com nossos vizinhos e 

amigos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 
 

 

          
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  PENHA CARPANEDO      

da congregação Discipulas do Divino Mestre,  
membro da Rede Celebra.   

www.revistadeliturgia.com.br                                                                    
desenho: Kelly Oliveira 
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