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XXVII DOMINGO T. C. - A 

Meditação da Palavra  

Acolhida 

Apresentação dos novos, eventuais notícias... 

Breve momento de oração ao Espírito Santo 

Se quiser, colocar uma vela no meio para representar simbolicamente a 

presença do Espírito Santo em nós. Com a ajuda deste símbolo, encontrar 

a ação do Espírito na nossa vida deste dia, desta semana: como o Espírito 

foi luz, o conduz, como esquentou seu coração... 

Leitura do evangelho (Mt 21,33-43) 

Naquele tempo, Jesus disse aos sumo sacerdotes e aos anciãos do povo: 
33 "Ouvi outra parábola: havia um pai de família que plantou uma vinha. 

Cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E, tendo-a 

arrendado a lavradores, deixou o país. 34 Vindo o tempo da colheita, 

enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. 
35 Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e 

apedrejaram o terceiro. 36 Enviou outros servos em maior número que os 

primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. 37 Enfim, enviou seu próprio filho, 

dizendo: ‘Hão de respeitar meu filho’. 38 Os lavradores, porém, vendo o 

filho, disseram uns aos outros: ‘Eis o herdeiro! Matemo-lo e teremos a 

sua herança!’ 39 Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha 

e o assassinaram. 40 Pois bem: quando voltar o senhor da vinha, que fará 

ele àqueles lavradores?" 41 Responderam-lhe: "Mandará matar sem 

piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores 

que lhe pagarão o produto em seu tempo". 42 Jesus acrescentou: "Nunca 

lestes nas Escrituras: ‘A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a 

pedra angular; isto é obra do Senhor, e é admirável aos nossos olhos?’ 43 

Por isso vos digo: ser-vos-á tirado o Reino de Deus, e será dado a um 

povo que produzirá os frutos dele". 

Leitura pessoal e ressonâncias 

Cada um lê pessoalmente o trecho e fala em voz alta aquela palavra 

ou frase que hoje o atinge mais. 

Reflexão 

Ver o vídeo o refazer a meditação ao vivo. 

Silêncio de meditação e espelhamento 

Deixar pelos menos 5 minutos para que todos possam repensar nas 

perguntas de espelhamento e responder no seu coração: 

1. Você é a vinha amada: 

- Olhando para sua história, percebe o amor de Deus para com 

você? 

-  Sente-se protegido, vigiado, olhado por Deus com esperança?  

2. Você é a autoridade  

- Como está usando dos vários “poderes” que você tem: na 

família, no lugar de trabalho, nas relaçoes... 

3. Você é o novo lavrador, que cuida da vinha e entrega frutos bons 

ao dono da vinha 

- Qual é a vinha que o Senhor hoje está entregando a você? 

- Como poderá ajudar a vinha a dar frutos?  

Partilha 

Na partilha, cada um conta a própria meditação e si evita falar a 

partir do que o outro fala. Cada um oferece a própria experiência, 

sem criar discussões. 

Oração 

Oração livre, colocando no meio uma imagem e uma vela. Concluir 

com o Pai nosso e o sinal da Cruz. No final, cada um pode expressar, 

com uma palavra, o que leva para casa do encontro vivido. 


