
 

 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA 
30º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

24 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/


 

CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto:1 
 

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! 

 
 

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.: A Liturgia 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.  

Que este nosso encontro gere frutos em nossa vida, que o nosso coração 
esteja aberto para que a Palavra de Deus nos faça melhores.  

 
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) 

 
Canto:2 

 
Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos.  

Piedade, piedade, piedade de nós!  
Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados.  

Piedade, piedade, piedade de nós!  

                                                             
1 www.youtube.com/watch?v=pGLgF84PM_0 
2 www.youtube.com/watch?v=lERRz2xR7pE 

http://www.youtube.com/watch?v=pGLgF84PM_0
http://www.youtube.com/watch?v=lERRz2xR7pE


 

Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai que nos perdoa. 

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.  
 

 
D.: OREMOS: (pequeno silêncio) 

Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e 
a caridade e dai-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que 
prometeis. 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: 

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:            (Jr 31,7-9) 

 
L.: Leitura do Livro do Profeta Jeremias. 

Isto diz o Senhor: “Exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das 
nações; tocai, cantai e dizei: ‘Salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel’. 

Eis que eu os trarei do país do Norte e os reunirei desde as extremidades 
da terra; entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e 

parturientes: são uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão 
entre lágrimas e eu os receberei entre preces; eu os conduzirei por 

torrentes d’água, por um caminho reto onde não tropeçarão, pois tornei-



 

me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito”. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

Salmo:3             (Sl 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6(R. 3)) 
 
R.: Maravilhas fez conosco o Senhor, 

exultemos de alegria! 
 

1. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos,* 
parecíamos sonhar; 

encheu-se de sorriso nossa boca,* 
nossos lábios, de canções. R. 

 
2. Entre os gentios se dizia: “Maravilhas* 

fez com eles o Senhor!” 
Sim, maravilhas fez conosco o Senhor,*/ 

exultemos de alegria! R. 
 

3. Mudai a nossa sorte, ó Senhor,*/ 
como torrentes no deserto. 

Os que lançam as sementes entre lágrimas,*/ 
ceifarão com alegria. R. 

 
4. Chorando de tristeza sairão,* 

Espalhando suas sementes; 
cantando de alegria voltarão,* 
carregando os seus feixes! R. 

 
Segunda Leitura:           (Hb 5,1-6) 

L.: Leitura da Carta aos Hebreus. 
Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor 

dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e 
sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância 

e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve 
oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus 

próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado 
por Deus, como Aarão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si 

mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: “Tu 
és o meu Filho, eu hoje te gerei”. Como diz em outra passagem: “Tu és 

sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedec”. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Aclamação ao Evangelho:4 

T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte; 

fez brilhar, pelo Evangelho, a luz e a vida imperecíveis. 
 
                                                             
3 www.youtube.com/watch?v=bL_BaXZ3aRc 
4 www.youtube.com/watch?v=xzWlBXVIb2o 

http://www.youtube.com/watch?v=bL_BaXZ3aRc
http://www.youtube.com/watch?v=xzWlBXVIb2o


 

EVANGELHO:             (Mc 10,46-52) 

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

Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma 
grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava 
sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, 

estava passando, começou a gritar: “Jesus, filho de Davi, tem piedade de 
mim!” Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais 

ainda: “Filho de Davi, tem piedade de mim!” Então Jesus parou e disse: 
“Chamai-o”. Eles o chamaram e disseram: “Coragem, levanta-te, Jesus te 

chama!” O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus 
lhe perguntou: “O que queres que eu te faça?” O cego respondeu: “Mestre, 

que eu veja!” Jesus disse: “Vai, a tua fé te curou”. No mesmo instante, ele 
recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da Salvação. 

T: Glória a vós, Senhor. 
 

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

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.: Vamos rezar ao Pai para que nos ensine a sabedoria da cruz do seu 

Filho e a caridade para com todos, vamos suplicar:  
T.: Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo.  

 
1. Por nossos pastores, os bispos, os presbíteros e diáconos, para que 
deem sempre testemunho de compaixão, sobretudo para com aqueles 

que sofrem mais, rezemos.  
2. Por nossos governantes, para que exerçam as suas funções com 

retidão e se coloquem sempre como servidores, rezemos. 
3. Pelas pessoas a quem a vida mais provou, pelos que carregam a cruz 

de Jesus Cristo e pelos que aceitam o sofrimento redentor, rezemos. 
4. Por todos os países de missão, pelos missionários que levam ao longe 

a Boa Nova e pelos cristãos que oram sem desânimo, oremos.  
5. Pelo caminho preparatório do Sínodo dos Bispos que acontecerá em 

2023, para que seja um tempo fecundo de graça; e para que seja um 



 

tempo de redescoberta da alegria da vida cristã em nossas comunidades, 

rezemos.  
T.: Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo.  

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

 

D.: Senhor, Deus de misericórdia, o vosso Filho suportou as nossas dores 
para com elas servir os seus irmãos: pela sua oração e o seu exemplo, 

tornai-nos solidários com quem sofre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  

T.: Amém. 
 

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 bênção 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. 

 
- Canto Final:5 

 
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! 
 

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. 
 

                                                             
5 www.youtube.com/watch?v=YSoS6WEdr8Y 

http://www.youtube.com/watch?v=YSoS6WEdr8Y

