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XXVII Domingo do Tempo Comum - Ano A - 
 

4 e 5 de Outubro / 2008 

TEMA: 

Deus Pai procura quem cuide bem da sua vinha. 

Objectivo: 
�  Tomar consciência de que todos nós, novos ou 
idosos, trabalhamos na vinha de Deus Pai.  

•  AMBIENTAÇÃO:  

Pintar uma 
árvore numa 
cartolina e, no 
lugar dos 
frutos, colocar 
caramelos; um 
por cada 
criança. 

 

1- Saudação 

Hoje, Jesus fala-nos de uma vinha e, também, dos encarregados de cuidar dessa 
vinha. Estejamos atentos e saberemos que ensinamentos nos dá hoje Jesus. 

2- Revisão do compromisso 

- Fiz bem as tarefas que tinha para fazer?  
-Rezei para que todos conheçam a palavra de Deus? 

3- Oração e Cântico 

4- Actividade 
Preparam-se três cartolinas com umas frutas desenhadas ou coladas. Por trás de 
cada cartolina escrever-se-á uma das palavras seguintes: dirigir- ensinar- servir. As 
cartolinas serão cortadas à maneira de puzzle para, depois, por grupos, as crianças 
descobrirem essas palavras montando os puzzles. De seguida a catequista fará 
referência aos encarregados de cuidar da vinha: pessoas que Deus escolhe para fazer 
estas tarefas: dirigir, servir e ensinar o seu povo.  
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5- EVANGELHO  

No Evangelho de hoje escutaremos mais uma parábola de Jesus.  

Tem muito a ver com a nossa Igreja. Vamos ler Mateus 21, 33-43 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: 
«Ouvi outra parábola: Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com 
uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre; depois, arrendou-a a uns 
vinhateiros e partiu para longe. 
Quando chegou a época das colheitas, mandou os seus servos aos vinhateiros 
para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, lançando mão dos servos, 
espancaram um, mataram outro, e a outro apedrejaram-no. 
Tornou ele a mandar outros servos, em maior número que os primeiros. 
E eles trataram-nos do mesmo modo. 
Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, dizendo: 
‘Respeitarão o meu filho’. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: 
‘Este é o herdeiro; matemo-lo e ficaremos com a sua herança’. 
E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. 
Quando vier o dono da vinha, que fará àqueles vinhateiros?» 
Eles responderam: «Mandará matar sem piedade esses malvados, 
e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entreguem os frutos a seu 
tempo». Disse-lhes Jesus: «Nunca lestes na Escritura: 
‘A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular; 
tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos’? 
Por isso vos digo: Ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza 
os seus frutos. Quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado 
e aquele sobre quem ela cair será esmagado». 
Palavra da salvação. 

6- Perguntas de apoio  

- Que representa a vinha da parábola que Jesus nos contou?  
- Quem são os maus vinhateiros da parábola?  
- Qual é a pedra que os arquitectos não podem esquecer? Quem é ela para os 
cristãos? 
- Quem é o povo a quem, depois, se entregou a vinha para que produza frutos? 

7- Reflexão  

A liturgia do 27º Domingo do Tempo Comum utiliza a imagem da “vinha de Deus” para 
falar desse Povo que aceita o desafio do amor de Deus e que se coloca ao serviço de 
Deus. Desse Povo, Deus exige frutos de amor, de paz, de justiça, de bondade e de 
misericórdia. 
No Evangelho, Jesus retoma a imagem da “vinha”. Critica fortemente os 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. Jesus anuncia 
que a “vinha” vai ser-lhes retirada e vai ser confiada a trabalhadores que produzam e 
que entreguem a Deus os frutos que ele espera. 
Esses somos nós, os cristãos e a pedra angular que suporta o edifício que somos nós 
é Jesus. Nós damos frutos? Quais?  
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8- Celebração 

O catequista convida as crianças a olhar para a parede onde está a árvore e diz-lhes 
que, um de cada vez, se aproxime, tire um caramelo e o mantenha na mão sem o 
desembrulhar. 

Todos em círculo farão a seguinte oração: Jesus, assim como esta árvore tinha muitos 
"frutos doces", nós também, queremos dar frutos, mas que sejam doces para os 
outros, sem o ácido do egoísmo, sem o amargo da inveja, sem a aspereza dos 
desgostos e da slutas. Jesus, tu dás-nos muitos presentes alegres mas não sabemos 
reconhecê-lo sempre. Pedimos-Te que na tua Igreja, os pastores sejam servidores, 
mestres e guias verdadeiros. Que a tu Mãe, a Virgem Maria, os ajude a ser o que tu 
desejas. Amén. 

9- Compromisso  

-Pedir a Jesus todos os dias pelo Santo Padre e pelo nosso Bispo, para que animem 
os nossos sacerdotes e catequistas a criar comunidades fraternas e solidárias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


