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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 

17 DE OUTUBRO DE 2021 
 

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.  

 

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

cantos são sugestões e podem ser substituídos por outros, levando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 

 

 

Para acessar semanalmente o subsídio “Celebrar em Família” acesse o 

site cnbb.org.br, na aba principal clique em “Formação”, depois 

“Downloads”, ou acesse diretamente o link: 

https://www.cnbb.org.br/downloads/ 

 

 

https://www.cnbb.org.br/downloads/
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CELEBRAÇÃO 

O SENHOR NOS REÚNE 

 
Canto inicial: 1 

1. No meu coração sinto o chamado, 
fico inquieto: preciso responder. 

Então pergunto: "Mestre, onde moras?" 
E me respondes que é preciso caminhar. 

Seguindo teus passos, fazendo a história, 
construindo o novo no meio do povo. 

Seguindo teus passos, fazendo a história, 
construindo o novo no meio do povo. 

 
Mestre, onde moras? Mestre onde estás? 
No meio do povo. Vem e verás. 

No meio do povo. Vem e verás! 
 

2. Te vejo em cada rosto das pessoas, 
tua imagem me anima e faz viver. 

No coração amigo que se doa, 
no sonho do teu Reino acontecer. 

Teu Reino é justiça, é paz, é missão, 
é a boa nova da libertação! 

Teu Reino é justiça, é paz, é missão, 
é a boa nova da libertação! 

 
3. Tua Palavra abre novos horizontes, 

é convite de serviço aos irmãos. 
Me consagra, me envia a assumir 

teu projeto nesta vida, neste chão. 
Meu sim é resposta, é meu jeito de amar, 

estar com teu povo, contigo morar. 
Meu sim é resposta, é meu jeito de amar, 

estar com teu povo, contigo morar. 
 

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

D.: Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso 
salvador, e a comunhão do Espírito Santo, nosso santificador, estejam 

sempre conosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 
D.: Querida família, aproximemo-nos de Cristo, Sumo Sacerdote, que se 

compadecendo de nossas fraquezas, carregou sobre si nossas culpas e 
nos ofereceu sua vida para que fôssemos libertos do pecado. 

(Breve momento de silêncio) 

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=IQ8-WyexrsQ 

https://www.youtube.com/watch?v=IQ8-WyexrsQ


3 

 

Cântico:2 

Eu confesso a Deus e a vós irmãos, 
tantas vezes pequei, não fui fiel: 

pensamentos e palavras, atitudes e omissões... 
Por minha culpa, tão grande culpa 
 

Senhor, piedade! Cristo, piedade! 
Tem piedade, ó Senhor! (Bis) 

 
Peço à Virgem Maria, nossa mãe, 

e a vós, meus irmãos, rogueis por mim 
a Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão 

por seu amor, tão grande amor. 
 

D.: Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. 

T.: Amém. 
 

Glória 3 (Sugestão cantado) 
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. 
 

D.: Oremos (pequeno silêncio): 
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. 
 

 
D.: “Esta é a obra do Espírito em nós. Ele “recorda-nos” Jesus e torna-o 

presente a nós” (Papa Francisco). Acolhendo a Palavra que é viva e 

eficaz, invoquemos o Espírito Santo, rezando, uma prece feita pelo Papa 

Francisco: 

 

                                                             
2 https://www.youtube.com/watch?v=iL_Sus9pTZk 
3 https://www.youtube.com/watch?v=Yor1Wk462hQ 

https://www.youtube.com/watch?v=iL_Sus9pTZk
https://www.youtube.com/watch?v=Yor1Wk462hQ
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T.: "Espírito Santo eu não sei como é o teu rosto, mas sei que és a 

minha força, a minha luz, que és capaz de fazer-me caminhar e 

ensinar-me a rezar. 'Vem, Espírito Santo'. 

 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:             (Is 53,10-11) 
L.: Leitura do Livro do Profeta Isaías. 

O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em 
expiação, ele terá descendência duradoura, e fará cumprir com êxito a 

vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma 
ciência perfeita. Meu Servo, o justo, fará justos inúmeros homens, 

carregando sobre si suas culpas. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Salmo:4           (Sl 32,4-5.18-19.20 e 22 (R.22)) 

 
R.: Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, 
pois, em vós, nós esperamos! 

 
L.: Pois reta é a palavra do Senhor, 

e tudo o que ele faz merece fé. 
Deus ama o direito e a justiça, 

transborda em toda a terra a sua graça. R.: 
 

L.: Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, 
e que confiam esperando em seu amor, 

para da morte libertar as suas vidas 
e alimentá-los quando é tempo de penúria. R.: 

 
L.: No Senhor nós esperamos confiantes, 

porque ele é nosso auxílio e proteção! 
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, 

da mesma forma que em vós nós esperamos! R.: 
 

Segunda Leitura:       (Hb 4,14-16) 
 

Leitura da Carta aos Hebreus. 
Irmãos: Temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, 
o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. 

Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de 
nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com 

exceção do pecado. Aproximemo-nos então, com toda a confiança, do 
trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça 

de um auxílio no momento oportuno. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=wCsxmN_BZps
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Aclamação ao Evangelho:5 

T.: Aleluia, aleluia! Aleluia, Aleluia! 
Jesus Cristo veio servir, / Cristo veio dar sua vida.  

Jesus Cristo veio salvar, / Viva Cristo, Cristo viva! 
 
EVANGELHO:             (Mc 10,35-45) 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

Naquele tempo: Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe 
disseram: 'Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir'. Ele 

perguntou: 'O que quereis que eu vos faça?' Eles responderam: 'Deixa-
nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na 

tua glória!' Jesus então lhes disse: 'Vós não sabeis o que pedis. Por 
acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com 

o batismo com que vou ser batizado?' Eles responderam: 'Podemos'. E 
ele lhes disse: 'Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis 

batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não 
depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. 

É para aqueles a quem foi reservado'. Quando os outros dez discípulos 
ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e 

disse: 'Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as 
tiranizam. Mas, entre vós, não deve ser assim: quem quiser ser grande, 

seja vosso servo; e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. 
Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e 

dar a sua vida como resgate para muitos'. Palavra da Salvação. 
T: Glória a vós, Senhor. 
 

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

 
D.: Professemos juntos 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.: Só pode ser missionário quem se sente bem, procurando o bem do 
próximo e desejando a felicidade dos outros. Como discípulos 

missionários que desejam o bem dos outros, apresentamos ao Senhor 
nossos pedidos: 

T.: Fazei-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança 

                                                             
5 https://www.youtube.com/watch?v=_l3_uHt_ddE 

https://www.youtube.com/watch?v=_l3_uHt_ddE
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L.: Sustentai, Senhor, os cristãos no mundo inteiro para que sejam 

perseverantes e criativos na vivência da sua vocação missionária, 
cooperando na expansão do Vosso Reino até os confins da terra. 

Rezemos. 
T.: Fazei-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança 
 

L.: Animai, Senhor, com a Vossa graça, o Papa Francisco para que 
continue ajudando a Igreja no caminho de renovação missionária. 

Rezemos. 
 

L.: Suscitai, Senhor, entre leigos, consagrados e ordenados, pessoas 
dispostas a realizar sua vocação em todos os continentes, especialmente 

onde Cristo ainda não é conhecido e amado. Rezemos: 
 

L.: Ajudai, Senhor, os missionários e missionárias que, por amor a 
Cristo, deixam a família e a pátria para servir na missão além-

fronteiras, para que nunca lhes faltem o ânimo, dinamismo e 
esperança, mesmo no meio de sofrimentos e perseguições. Rezemos: 

 
L.: Fazei, Senhor, que a exemplo de Maria, a Mãe Aparecida, estejamos 

sempre disponíveis para fazer da nossa vida uma missão, na defesa e 
no cuidado das pessoas mais necessitadas, Rezemos: 

 
D.:. Concluamos as nossas preces com a Oração que Jesus, o 

missionário do Pai, nos ensinou:  
T.: Pai Nosso ... 
 

D.: Rezemos todos juntos pelas missões: 
T.: Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão 

e missão. Nós te suplicamos: Derrama a luz da tua esperança sobre 
a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça, 

agravadas pela pandemia. 
 

Concede-nos a coragem para testemunhar, com ousadia profética e 
crendo que ninguém se salva sozinho, tudo o que vimos e ouvimos 

de Jesus Cristo, missionário do Pai. 
 

Maria, mãe missionária, e São José, protetor da família, inspirem-
nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. 

 
INVOQUEMOS A BENÇÃO DO NOSSO DEUS 

 
D.: O Deus, que em Cristo manifestou a verdade e a caridade, nos faça 

mensageiros do Evangelho e testemunhas do seu amor no mundo. 
T.: Amém. 

 
D.: O Senhor Jesus, que prometeu à sua Igreja estar a seu lado até a 
consumação dos séculos, dirija os nossos passos e confirme nossas 

palavras. T.: Amém 
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D.: O Espírito do Senhor esteja sobre nós, para que, percorrendo os 

caminhos do mundo, possamos evangelizar e curar os corações 
contritos.  

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

T.: Amém. 
 

Canto final: 6 
 

Uma entre todas foi a escolhida: foste tu Maria, serva preferida. 
Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. 

 
Maria, cheia de graça e consolo, 

venha caminhar com teu povo. 
Nossa Mãe sempre serás.(bis) 

 
Roga pelos pecadores desta terra, 

roga pelo povo que em seu Deus espera. 
Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. 

 

                                                             
6 https://www.youtube.com/watch?v=jEHVE1tXjzM 

https://www.youtube.com/watch?v=jEHVE1tXjzM

