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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
29º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

18 DE OUTUBRO DE 2020 
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 

 

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. 

 

  



2 
 

CELEBRAÇÃO 
 

O SENHOR NOS REÚNE 
Canto:1 
 
A César darão o que é dele, 

se a ele é que estão a servir! 
A Deus o que é dele ofereçam, 

se querem justiça cumprir! 
A Deus o que é dele ofereçam, 
Se querem justiça cumprir! 

 
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.: O Senhor esteja convosco. 
T.: Ele está no meio de nós. 
 

D.: A Eucaristia é lugar de encontro. Encontro com Deus, encontro com 
os irmãos, encontro consigo. Todo encontro desafia, provoca. Devemos 

ser vigilantes para estarmos por inteiro em nossos encontros, para 
vivermos com intensidade a alegria de estar com o outro, de poder 
oferecer e receber o melhor de nós, o melhor do outro.  

T.: É preciso estar atento para que o bem mais precioso de Deus, o 
ser humano com sua dignidade, não se torne posse de nenhum 

sistema, seja religioso, político ou econômico. 
 
D.: Irmãos e irmãs, sabemos em quem colocamos a nossa esperança e 

quão rico é Deus em sua misericórdia de Pai. Apresentemos a Ele o nosso 
coração fragilizado pelo pecado e confiemo-nos em seu amor que nos 
reconcilia e conduz a humanidade ao céu. 

 
(Breve momento de silêncio) 

 
Pode ser cantado:2 
D.: Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos.  

T.: Piedade, piedade, piedade de nós!  

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=jWMxQqrFKGU (Refrão próprio neste domingo). 
2 https://www.youtube.com/watch?v=jSdHiIzIZ1M 

https://www.youtube.com/watch?v=jWMxQqrFKGU
https://www.youtube.com/watch?v=jSdHiIzIZ1M
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D.: Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados.  

T.: Piedade, piedade, piedade de nós!  
D.: Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai que nos perdoa 

T.: Piedade, piedade, piedade de nós!  
 
D.: Deus de infinita misericórdia, acolhei nosso coração contrito, tenha 

piedade de nós e nos faça participar um dia da vida eterna. 
T.: Amém. 
 

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.: OREMOS: Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar 
sempre ao vosso dispor, e vos servir de todo o coração. 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 45,1.4-6) 
 

L.: Leitura do livro do Profeta Isaías. 
Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu Ungido: 'Tomei-o pela mão para 

submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas 
as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões. Por causa 
de meu servo Jacó, e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome; reservei-

te, e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro: fora de 
mim não há deus. Armei-te guerreiro, sem me reconheceres, para que 

todos saibam, do oriente ao ocidente, que fora de mim outro não existe. 
Eu sou o Senhor, não há outro”. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Salmo:3     (Sl 95,1.2a.3.4-5.7-8.9-10a.c (R. 7ab))  
 

T.: Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória! 
 

L.: Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 

cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! 
                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=ePg1ms4o3uE 

https://www.youtube.com/watch?v=ePg1ms4o3uE
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Manifestai a sua glória entre as nações, 

e entre os povos do universo seus prodígios! R. 
 

T.: Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória! 
 
L.: Pois Deus é grande e muito digno de louvor, 

é mais terrível e maior que os outros deuses, 
porque um nada são os deuses dos pagãos. 
Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. R. 

 
L.: Ó família das nações, dai ao Senhor, 

ó nações, dai ao Senhor poder e glória, 
dai-lhe a glória que é devida ao seu nome! 
Oferecei um sacrifício nos seus átrios. R. 

 
L.: Adorai-o no esplendor da santidade,  

terra inteira, estremecei diante dele! 
Publicai entre as nações: 'Reina o Senhor!' 
pois os povos ele julga com justiça. R. 

 
Aclamação ao Evangelho:4 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

 
Como astros no mundo vós resplandeçais,  

mensagem de vida ao mundo anunciando, 
da vida a Palavra, com fé, proclameis,  
quais astros luzentes no mundo brilheis.  

 
EVANGELHO:        (Mt 22,1-14) 

L.: Do Evangelho segundo Mateus. 
Naquele tempo: Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em 
alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns 

do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: 'Mestre, sabemos que és 
verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas 
influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas 

aparências. Dize-nos, pois, o que pensas: É lícito ou não pagar imposto 
a César?' Jesus percebeu a maldade deles e disse: 'Hipócritas! Por que 

me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto!' 
Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse: 'De quem é a figura e a 
inscrição desta moeda?' Eles responderam: 'De César.' Jesus então lhes 

disse: 'Dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.' 
Palavra da Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

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

 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=UJ--SP4dzwc 

https://www.youtube.com/watch?v=UJ--SP4dzwc
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D.: A Palavra de Deus fala ao nosso coração e nos convida a perceber a 

presença de Deus junto a nós. Como comunidade reunida em oração 
devemos responder sim à Deus; façamos nossa adesão professando a 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.: Irmãos e irmãs, cheios de confiança, apresentemos ao Senhor as 
nossas preces: 
T.: Senhor, vós sois nossa vida e salvação! 

L.: Louvemos a Cristo Senhor, luz que ilumina todo homem e sol que não 
tem ocaso; e aclamemos com alegria: 
T.: Senhor, vós sois nossa vida e salvação! 

L.: Criador do universo, nós vos agradecemos este dia que recebemos de 
vossa bondade, e em que celebramos a vossa ressurreição.  
T.: Senhor, vós sois nossa vida e salvação! 

L.: Que o vosso Espírito nos ensine hoje a cumprir vossa vontade, e vossa 

sabedoria sempre nos conduza para fazermos escolhas acertadas.  
T.: Senhor, vós sois nossa vida e salvação! 

L.: Dai-nos celebrar este domingo cheios de alegria, renovando nossa fé, 

nossa esperança e o desejo de servir aos irmãos e irmãs.  
T.: Senhor, vós sois nossa vida e salvação! 

L.: Nós vos damos graças, por tantos missionários e tantas missionárias 

que anunciam o Evangelho fazendo-nos conhecer e amar vossa Palavra.   
T.: Senhor, vós sois nossa vida e salvação! 

 
(Preces espontâneas de súplica, louvor e ação de graças...) 

 

D.: Lembrai-vos de nós, Senhor, quando vierdes em vosso Reino e 
ensinai-nos a dizer: Pai nosso... 

 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Ó Deus que a vossa benção frutifique em nossos corações e nos 

disponha a todo progresso espiritual, para que sejamos sustentados em 
nossas ações pela força de vosso amor. 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. 
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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. 
 
 

Sugestão de Cantos:  

 
A) 5 
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. 
 
B)6 

Ó Pai, somos nós o povo eleito, 
que Cristo veio reunir! (bis) 

 
1. Pra viver da sua vida, aleluia, 
O Senhor nos enviou, aleluia! 

 
2. Pra ser Igreja peregrina, aleluia, 
O Senhor nos enviou, aleluia! 

 
3. Pra ser sinal da salvação, aleluia, 

O Senhor nos enviou, aleluia! 
 
4. Pra anunciar o Evangelho, aleluia, 

O Senhor nos enviou, aleluia! 
 
5. Pra construir um mundo novo, aleluia! 

O Senhor nos enviou, aleluia! 
 

6. Pra caminhar na esperança, aleluia! 
O Senhor nos enviou, aleluia! 
 

 
C)7 

1. Santa mãe Maria nessa travessia, cubra-nos teu manto cor de anil. 
Guarda nossa vida, mãe aparecida, santa padroeira do Brasil. 
 

Ave, Maria! 
Ave, Maria! 

                                                           
5https://www.youtube.com/watch?v=u71zUsw3beo 
6 https://www.youtube.com/watch?v=jkJYxxGx_O8 
7 https://www.youtube.com/watch?v=bQetdxaDuMo 

https://www.youtube.com/watch?v=u71zUsw3beo
https://www.youtube.com/watch?v=jkJYxxGx_O8
https://www.youtube.com/watch?v=bQetdxaDuMo
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2. Com amor divino guarda os peregrinos nesta caminhada para o além. 
Dá-lhes companhia pois também um dia foste peregrina de Belém.  

 
3. Mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu.  
Com justiça queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil. 
 
 
(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). 

 
 

 


