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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
26º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

27 DE SETEMBRO DE 2020 
 

 

Acolhendo as orientações das autoridades sanitárias, nossos bispos, 

nas mais diversas situações e realidades, vão, a partir de um cuidadoso 
discernimento, orientando suas dioceses, paróquias e comunidades 
sobre como e quando vão sendo retomadas as celebrações comunitárias 

presenciais. Contudo, pessoas impossibilitadas por motivo de saúde ou 
idade, ou porque pertencem ao denominado ‘grupo de risco’ devem 

ainda abster-se de participar das celebrações comunitárias dominicais. 

Assim, continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra 
de Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São 

muitos os horários de transmissão de missas em nossos canais 
católicos que podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo 
sacerdotal que nosso batismo nos conferiu, podemos não só 

acompanhar, mas CELEBRAR com nossas famílias o Dia do Senhor. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 

Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um vaso com flores, 
um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora e uma vela a ser 
acesa no momento da celebração. 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou 
a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam 

juntos. 

O mês de setembro, conforme costume da Igreja no Brasil, é dedicado à Bíblia. 

Prepare o ambiente, colocando em destaque a Palavra de Deus.  
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CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto:1 
 

Compatilhar no Twitt er  

1. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de Ti 
no silêncio e na paz 

Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor 
para em Ti repousar 

E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração 
E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração 

2. Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos Teus passos 

seguir ,com sementes nas mãos 
Mestre, nós queremos plantar o Teu Reino em todo 

lugar e crescer como irmãos 

 
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
D.: A graça e a paz da parte 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. 
 

D.: Hoje é domingo, dia do Senhor, celebramos com alegria a páscoa de 
Jesus em nossa Família em comunhão com todos os irmãos e irmãs que 
participam da Eucaristia e celebram a Palavra de Deus. Queremos ouvir 

o que Jesus vai nos falar e possamos fazer sua vontade, sobretudo no 
dia de hoje, nesse 26º domingo, no mês dedicado à Palavra de Deus. 

Que o nosso coração acolha a Palavra e permita que ela cresça e gere 
frutos. Que ela se torne conhecida e amada por todos os homens e 
mulheres de boa vontade; seja presença amorosa que direciona nossas 

vidas. 
 
D.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a 

morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e 
ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 

misericórdia do Pai. 
 

(Breve momento de silêncio) 

 
D.: Tende compaixão de nós senhor. 
T.: Porque somos pecadores. 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=VdIq5j9jNgc 

http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.letras.mus.br%2Fjoaozinho%2F1296107%2F&related=letras&text=%E2%99%AB%20Mestre%20no%20@letras
https://www.youtube.com/watch?v=VdIq5j9jNgc


3 
 

D.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. 

T.: E dai-nos a vossa salvação. 
D.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 

pecados e nos conduza à vida eterna. 
 
D.: Senhor, tende piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós. 
D.: Cristo, tende piedade de nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós. 

D.: Senhor, tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

 
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. 

 
(OU, se preferir, o Hino de Louvor pode ser cantado). 

 
D.: Ó Deus que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na 
misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, 

caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens 
que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo.  
T.: Amém. 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 
Primeira Leitura:        (Ez 18, 25-28) 
 

L.: Leitura do Livro do profeta Ezequiel. 
Assim diz o Senhor: Vós andais dizendo: “A conduta do Senhor não é 

correta. Ouvi, vós da casa de Israel: É a minha conduta que não é 
correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um 
justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal 

praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade 
que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. 
Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá; não 

morrerá”. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 
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Salmo:2    Sl 24 

 
T.: Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão! 

 
L.: Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, 
e fazei-me conhecer a vossa estrada! 

Vossa verdade me oriente e me conduza, 
porque sois o Deus da minha salvação; 
em vós espero, ó Senhor, todos os dias! R. 

 
L.: Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura  

e a vossa compaixão que são eternas! 
Não recordeis os meus pecados quando jovem, 
nem vos lembreis de minhas faltas e delitos! 

De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia 
e sois bondade sem limites, ó Senhor! R. 

 
L.: O Senhor é piedade e retidão, 
e reconduz ao bom caminho os pecadores. 

Ele dirige os humildes na justiça, 
e aos pobres ele ensina o seu caminho. R. 
 

Aclamação ao Evangelho:3 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

 
Minhas ovelhas escutam a minha voz, 
Minha voz estão elas a escutar; 

Eu conheço, então, minhas ovelhas, 
Que me seguem, comigo a caminhar! 

 
EVANGELHO:        (Mt 21, 28-32) 
L.: Do Evangelho segundo Mateus 

Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: “Que vos 
parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele 
disse: ‘Filho, vai trabalhar hoje na vinha!’ O filho respondeu: ‘Não 

quero’. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro 
filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: ‘Sim, senhor, eu vou’. Mas 

não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai?” Os sumos sacerdotes e os 
anciãos do povo responderam: “O primeiro.” Então Jesus lhes disse: 
“Em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem 

no Reino de Deus. Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e 
vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas 
creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes 

para crer nele.” 
T.: Glória a vós, Senhor. 

 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=Nt4J9d-Qi74 
 
3 https://www.youtube.com/watch?v=m5CNFZZPbd8 

https://www.youtube.com/watch?v=Nt4J9d-Qi74
https://www.youtube.com/watch?v=m5CNFZZPbd
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(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 
D.: Professemos a nossa fé: 

T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e 
em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido 
pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob 

Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão 
dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está 
sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a 

julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja 
católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na 

ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 
 

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 
 

D.: Após escutar a palavra de Deus que alimenta nossa fé e nossa 
esperança, rezemos:  
  

T.: Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, 
aberto à vossa silenciosa 

e forte palavra inspiradora, 
fechado a todas as ambições mesquinhas, 
alheio a qualquer desprezível 

competição humana, 
compenetrado do sentido da santa Igreja ! 

 
Um coração grande, desejoso 
de se tornar semelhante 

ao coração do Senhor Jesus ! 
 
Um coração grande e forte 

para amar todos, 
para servir a todos, 

para sofrer por todos! 
 
Um coração grande e forte 

para superar todas as provações, 
todo tédio, todo cansaço, 

toda desilusão, toda ofensa ! 
 
Um coração grande e forte, 

constante até o sacrifício, 
Quando for necessário! 
 

Um coração cuja felicidade 
é palpitar com o coração de Cristo 

e cumprir humilde, fiel e virilmente, 
a vontade do Pai. Amém. 
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D.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do 

Evangelho, ousamos dizer: 
T.: Pai nosso... 

 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Ó Deus, sede compassivo para com o vosso povo, e não falte vossa 

ajuda, nesta vida, aos que lutam pela vida eterna. Por Cristo, nosso 
Senhor. 
T.: Amém. 

 
D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 

T.: Amém. 
D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 
T.: Para sempre seja louvado. 

 
Pode concluir-se com a seguinte antífona mariana ou um canto: 

 
D.: Ó Mãe do Redentor, do céu ó porta, ao povo que caiu, socorre e 
exorta, pois busca levantar-se, Virgem pura, nascendo o Criador da 

criatura: tem piedade de nós e ouve, suave, o anjo te saudando com seu 
Ave!  
 

 
Sugestão de Cantos: 

 
A)4 
Venham trabalhar na minha vinha. Dilatar meu reino entre as nações. 

Convidar meu povo ao banquete, quero habitar nos corações. 

 

Unidos pela força da oração. Ungidos pelo espírito da missão. 

Vamos juntos construir uma igreja em ação. 

 

Venham trabalhar na minha vinha. Espalhar na terra o meu amor. 

Muitos não conhecem a Boa Nova. Vivem como ovelhas sem pastor! 

 

B)5 
Tão perto de mim 
Tão perto de mim 

Que até o posso tocar 
Jesus está aqui! 

 
1. Falarei sem medo ao seu ouvido 
Contarei as coisas que há em mim 

                                                           
44 https://www.youtube.com/watch?v=de4rKtRDLtU 
 
5 https://www.youtube.com/watch?v=iFrY8l8jXms 

https://www.youtube.com/watch?v=de4rKtRDLtU
https://www.youtube.com/watch?v=iFrY8l8jXms
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E que só a ele interessarão 

Ele é o mais bonito para mim. 
 

2. Não busque a cristo lá no alto 
Nem o busque na escuridão. 
Mui perto de ti, em teu coração 

Podes adorar a teu senhor. 
 
3. Olha a teu lado caminhando, 

Passeando entre a multidão 
Muitos cegos são, porque não o vêem 

Cegos de cegueira espiritual. 
 
 

 
 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. Os 
cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 
 
 

 


