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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
28º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

11 DE OUTUBRO 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. 

No mês de outubro a Igreja intensifica sua comunhão com todos os 

missionários (as) meditando, refletindo e rezando sobre seus trabalhos no 
vasto campo missionário, apoiando espiritual e materialmente seus esforços 
na missão evangelizadora. 
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CELEBRAÇÃO 
 

O SENHOR NOS REÚNE 
Canto:1 
 
Um rei fez um grande banquete, 

o povo já foi convidado. 
A mesa já está preparada, 

já foi o cordeiro imolado. 
A mesa já está preparada, 
já foi o cordeiro imolado. 

 
1. Eu me sinto feliz, perto de 

Deus, em achar um abrigo no 
Senhor. 
 

2. Eu, agora, estarei, sempre, 
com ele, pois, me veio trazendo 
pela mão. 

 

 
 

3. Vosso plano de amor me vai 
guiando, para chegar, 
finalmente, em vossa glória. 

 
4. Quem se afasta de vós, nada 

consegue, quem se alegra sem 
vós, não é feliz. 
 

5. Vou cantar a bondade do 
Senhor pelas ruas e praças da 
cidade. 

 
 

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

D.: Deus chama a todos os homens e mulheres a participar das bodas de 
seu Filho com a natureza humana, iniciadas com a sua encarnação e 
consumadas com a morte na cruz. Que tenhamos o coração aberto e 

disponível para o convite que nos é oferecido a cada encontro com Deus. 
T.: Bendito, bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo.  

 
D.: A experiência que Jesus nutria de seu relacionamento com Deus, em 
seu anuncio da Boa Nova, o levava a convidar a todos a sentar-se à mesa, 

participar da festa e alegrar-se como convidado de honra.  
T.: Senhor, que saibamos ouvir seus apelos para participarmos de seu 

banquete e não vivermos surdos a todo apelo que possa transformar 
radicalmente nossa vida.  
D.: Deus que é amor, quer ver seus filhos todos sentados em torno da mesa 

com Ele, desfrutando para sempre de uma vida plena, alegre e 
comprometida com o Anúncio do Reino. 
T.:  Senhor, que saibamos sentar à mesa e compreender que vida não é 

só trabalhos, preocupações, penas e dissabores, mas sim a alegria de 
estarmos juntos e na sua presença. 

D.: O convite é feito a todos: bons e maus. Todos somos convidados não só 
a entrar no Reino, mas deixar que o Reino entre em nosso coração e nos 
transforme desde o mais íntimo, profundo de nós. Em um instante de 

silêncio façamos nosso exame de consciência, e pensemos nas vezes que não 
ouvimos seu convite para a festa, seu banquete.  

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=jWMxQqrFKGU (Refrão próprio neste domingo). 

https://www.youtube.com/watch?v=jWMxQqrFKGU
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(Breve momento de silêncio) 
 

D.: Confessemos nossos pecados: 
T.: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha 

culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e 
santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso 
Senhor. 

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

T.: Amém. 
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). 

 

Canto:2  
 
Glória, glória! 

Anjos no céu 
cantam todos seu amor! 

E na Terra, homens de paz: 
"Deus merece o louvor"! 
 

 
1. Deus e Pai, nós vos louvamos 
adoramos, bendizemos, 

damos glória ao vosso nome, 
vossos dons agradecemos! 

 
 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=sjrRS9v3vK8 

2. Senhor nosso, Jesus Cristo, 
unigênito do Pai, 

Vós de Deus cordeiro santo, 
nossas culpas perdoai! 

 
3. Vós que estais junto do Pai, 
como nosso intercessor, 

acolhei nossos pedidos, 
atendei nosso clamor! 
 

4. Vós somente sois o Santo, 
o Altíssimo, o Senhor, 

com o Espírito Divino, 
de Deus Pai no esplendor! 

https://www.youtube.com/watch?v=sjrRS9v3vK8
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D.: Ó Pai, convidais o mundo inteiro a participar da mesa festiva do vosso 

Filho. Dai-nos um coração pobre para acolher o vosso convite, e a 
disposição de partilhar os vossos dons com todos os nossos irmãos e 

irmãs. 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:        (Is 25, 6-10a) 

 
L.: Leitura do livro do Profeta Isaías. 

O Senhor dos exércitos dará neste monte, para todos os povos, um 
banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos 
deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá, neste monte, a ponta da 

cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as 
nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as 
lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda 

a terra; o Senhor o disse. Naquele dia, se dirá: “Este é o nosso Deus, 
esperamos nele, até que nos salvou; este é o Senhor, nele temos confiado: 

vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo”. E a mão do Senhor 
repousará sobre este monte. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Salmo:3     (Sl 22 (23) 1-3a. 3b-4.5.69(R/.6cd)  

 
T.: Na casa do Senhor habitarei, eternamente. 
 

L.: O Senhor é o pastor que me conduz; 
não me falta coisa alguma. 
Pelos prados e campinas verdejantes  

ele me leva a descansar. 
Para as águas repousantes me encaminha, 
e restaura as minhas forças. R. 

 
L.: Ele me guia no caminho mais seguro, 

pela honra do seu nome. 
Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, 
nenhum mal eu temerei; 

estais comigo com bastão e com cajado; 
eles me dão a segurança. R. 

 
L.: Preparais à minha frente uma mesa,  
bem à vista do inimigo,  

e com óleo vós ungis minha cabeça; 
o meu cálice transborda. R. 
 

 
                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=C7K2XNoRbN8 

https://www.youtube.com/watch?v=C7K2XNoRbN8


5 
 

L.: Felicidade e todo bem há de seguir-me 

por toda a minha vida; 
e na casa do Senhor habitarei 

pelos tempos infinitos. R. 
 
Aclamação ao Evangelho:4 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo 

nos dê do saber o espírito; 
conheçamos, assim, a esperança 

à qual nos chamou, como herança! 
 
EVANGELHO:        (Mt 22,1-14) 

L.: Do Evangelho segundo Mateus. 
Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes 

e aos anciãos do povo, dizendo: “O Reino dos Céus é como a história do 
rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus 
empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não 

quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: ‘Dizei aos 
convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram 
abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa!’ Mas os convidados não 

deram a menor atenção: um foi para o seu campo, outro para os seus 
negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. 

O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles 
assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos 
empregados: ‘A festa de casamento está pronta, mas os convidados não 

foram dignos dela. Portanto, ide até às encruzilhadas dos caminhos e 
convidai para a festa todos os que encontrardes’. Então os empregados 

saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e 
bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou 
para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando 

traje de festa e perguntou-lhe: ‘Amigo, como entraste aqui sem o traje de 
festa?’ Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: 
‘Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão! Aí 

haverá choro e ranger de dentes’. Porque muitos são chamados, e poucos 
são escolhidos”. Palavra da Salvação. 

T.: Glória a vós, Senhor. 
 

(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 
D.: A história do amor de Deus por cada um de nós é manifestada por 
meio de seu Filho feito homem e que veio habitar em nosso meio. Vamos 

rezar juntos: 
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 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=rgbuBTpehIE 

https://www.youtube.com/watch?v=rgbuBTpehIE
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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.: Uma atitude de abertura e perseverança ao amor de Cristo requer um 

processo de conversão profundo e diário, para acolher em todos os 
momentos de nossa vida seu convite “já preparei o banquete, tudo está 

pronto. Vinde para a festa”. Confiantes rezemos.  
 
T.: Senhor, atendei a nossa prece. 

 
L.: Por toda Igreja de Deus, para que reunindo todo seu povo, esteja 
atenta ao convite do Banquete, preparado pelo Senhor, oremos. 

L.: Por nossos bispos, sacerdotes e diáconos, para que a exemplo de 
Jesus não se cansem de convidar para a festa da VIDA e do AMOR, 

oremos.  
L.: Por todos os convidados a sentar à mesa do Banquete, para que se 
recordem dos valores que brotam daquela mesma mesa, tais como 

perdão, compaixão, solidariedade, fraternidade e justiça, oremos.  
L.: Por todas as famílias que encontram tempo de sentar-se à mesa para 

a refeição comum, nutrindo os laços do amor familiar, oremos.  
(Preces espontâneas...) 

 

D.: Continuemos nossa oração pedindo a vinda do Reino de Deus: 
T.: Pai nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Ó Deus, que vossa família sempre se alegre pela celebração dos vossos 

mistérios e colha os frutos de sua redenção. 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: 

D.: À vossa proteção recorremos, santa Mãe de Deus; não desprezeis as 
nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos 
os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. 
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Canto Final5: 

 
Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. (Bis) 

 
1. Somos povo escolhido e na fronte assinalado 
Com o nome do Senhor que caminha ao nosso lado. 

 
2. Somos povo em missão, já é tempo de partir. 
É o Senhor que nos envia, em seu nome a servir. 

 
(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. Os 

cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em 
consideração o Tempo Comum que estamos vivendo). 

 
 

 

                                                           
5https://www.youtube.com/watch?v=u71zUsw3beo 

https://www.youtube.com/watch?v=u71zUsw3beo

