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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  

31º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

31 DE OUTUBRO DE 2021 
 

ENCERRAMENTO DO MÊS MISSIONÁRIO: 
TEMA: “JESUS CRISTO É MISSÃO” 

LEMA: “NÃO PODEMOS DEIXAR DE FALAR SOBRE O QUE VIMOS E OUVIMOS” 
 (AT 4,20) 

 

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 crucifixo, um vaso 

de flores, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora e de São 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 podendo ser trocados por outros, l evando 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:1 

 
1. Hoje é dia de reza! (bis) 

É o dia do Senhor! (bis) 
Aqui vimos, ó Pai, te adorar! (bis) 

De mãos dadas teu nome invocar... 
 

2. Hoje é dia de festa! (bis) 
Entre nós estás, Senhor! (bis) 

A Tua Palavra nos vai recriar, (bis) 
Teu Espírito a nos irmanar... 
 

3. Hoje é dia de entrega! (bis) 
Tu nos mandas, ó Senhor, (bis) 

A justiça do Reino anunciar (bis) 
E um mundo de paz proclamar... 

 
4. Hoje é dia de espera (bis) 

Pela vinda do Senhor! (bis) 
Tu nos fazes, Senhor, vigiar, (bis) 

novo céu, nova terra apressar... 
 

5. Hoje é dia de festa! (bis) 
Hoje é dia de reza! (bis) 

Hoje é dia de entrega! (bis) 
Hoje é dia de espera! (bis) 

 
 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 
D.: “A todos aqui reunidos em nome da fé, a graça e a verdade, a paz e a 

esperança de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo estejam com vocês”2. 

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 
 
D.: Nesta celebração familiar do “Dia do Senhor”, fazemos memória do 

Mandamento do Senhor. “Recebemos de Jesus o mandamento de amor a 
Deus e o próximo. Nele, reconhecemos o verdadeiro adorador do Pai e fiel 

servidor da humanidade. Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo que se 
manifesta em todas as culturas, religiões e Igrejas que vivem a 

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=hV_eHP2t8vg. 
2 LINHA 4 – DIMENSÃO LITÚRGICA DA CNBB, Celebração da Palavra de Deus – 
subsídio para as comunidades, São Paulo, Paulus, 5ª reimpressão, 2017, p. 48. 

https://www.youtube.com/watch?v=hV_eHP2t8vg


3 

 

misericórdia”3. Neste domingo encerramos o “mês missionário” de 

outubro, com o tema “Jesus Cristo é Missão” e o lema “Não podemos 
deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (cf. At 4,20). 

 
 

Ato Penitencial: 
D.: Irmãos e irmãs, sentimos a necessidade de purificar nosso coração 
de tudo o que impede de participarmos com dignidade desta celebração. 

Invoquemos a misericórdia de Deus, da qual tanto precisamos. 
 

(Breve momento de silêncio) 
 

D.: Perdão, Senhor, por não acolhermos em nosso coração a vossa 
Palavra, atropelando assim a força de transformação que ela nos traz. 

T. (canto): Piedade, piedade, piedade de nós! 
D.: Perdão, Senhor, por não nos preocuparmos bastante de ouvir e 

conhecer a vossa Palavra. 
T. (canto): Piedade, piedade, piedade de nós! 

D.: Perdão, Senhor, por não sermos portadores da vossa Palavra, 
submissos às nossas palavras, caprichos e julgamentos. 

T. (canto): Piedade, piedade, piedade de nós! 
D.: Deus de misericórdia, tenha piedade de nós. Transforme o nosso 

coração e nos torne testemunhas autênticas da sua Palavra, enquanto 
peregrinamos por este mundo até a vida eterna. 

T.: Amém! 
 

 
Hino de louvor: 4 
T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. 

(bis). 

Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai todo-poderoso, nós vos louvamos, 
vos bendizemos, vos adoramos, 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, na glória de Deus Pai. 
Amém! Amém! Amém! Amém! Amém! 

 
 

D.: Oremos. (pequeno silêncio) 
“Senhor, nosso Deus, Jesus chamou para os caminhos da salvação 

aqueles que estavam perdidos. Tornai-nos capazes de ouvir a sua voz e 

                                                             
3 M. GUIMARÃES – P. CARPANEDO, Dia do Senhor – guia para as celebrações das 

comunidades, Tempo Comum Ano B, São Paulo, Paulinas – Apostolado Litúrgico, 2003, p. 

202. 
4 https://www.youtube.com/watch?v=8fcuUhAL2VY. 

https://www.youtube.com/watch?v=8fcuUhAL2VY
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de realizar o bem que desejamos praticar. Fazei-nos partilhar os bens 

que nos concedeis e receber a vossa salvação em nossa casa. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo”5. 

T.: Amém. 
 
 

 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 
 

D.: “Esta é a obra do Espírito em nós. Ele “recorda-nos” Jesus e torna-o 
presente a nós” (Papa Francisco). Invoquemos o Espírito Santo, 

rezando, juntos: 
T.: “Espírito Santo! Eis-nos aqui, diante de Vós, reunidos em vosso 

Nome. Nosso defensor, vinde, ficai conosco; tomai posse do nosso 
coração. Mostrai-nos o destino, caminhai conosco, conservando-

nos em comunhão. Ai de nós, pecadores, se cairmos na confusão! 
Não o permitais. Iluminai a nossa ignorância, libertai-nos da 

parcialidade. Senhor que dais a vida, em Vós, a unidade, convosco, 
a verdade e a justiça; em marcha até à vida sem ocaso: nós vos 

suplicamos. Vós que soprais onde e como desejais, a todos dando a 
possibilidade de passar, com Jesus, ao Pai: nós vos adoramos, agora 
e sempre. Amém”.6 

 
 

Canto de escuta à Palavra:7 
 

Shemá, Israel, adonai elohenu, Adonai ehad! 
Shemá, Israel, adonai elohenu, Adonai ehad! 

Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor! 
Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor! 

 
 

Primeira Leitura:          (Dt 6,2-6) 
L.: Leitura do livro do Deuteronômio. 

Moisés falou ao povo, dizendo: “Temerás o Senhor teu Deus, 
observando, durante toda a vida, todas as suas leis e os seus 

mandamentos que te prescrevo, a ti, a teus filhos e netos, a fim de que 
se prolonguem os teus dias. Ouve, Israel, e cuida de os pôr em prática, 

para seres feliz e te multiplicares sempre mais, na terra onde corre leite 
e mel, como te prometeu o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o 

                                                             
5 LINHA 4 – DIMENSÃO LITÚRGICA DA CNBB, Celebração da Palavra de Deus – 
subsídio para as comunidades, São Paulo, Paulus, 5ª reimpressão, 2017, p. 114. 
6 “Cada sessão do Concílio Vaticano II começava com a oração Adsumus Sancte Spiritus, 

“Estamos diante de Vós, Espírito Santo”, que tem sido historicamente usada em Concílios, 

Sínodos e outras reuniões da Igreja desde há centenas de anos, sendo atribuída a Santo 

Isidoro de Sevilha”. 
7 https://www.youtube.com/watch?v=RhCl9ZKw4qc. 

https://www.youtube.com/watch?v=RhCl9ZKw4qc
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Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com 

todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E 
trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te 

ordeno”. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 
 

 
Salmo:8          (Sl 17/18) 

 
T.: Eu vos amo, ó Senhor, porque sois minha força! 

 
L.: Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, * 

minha rocha, meu refúgio e salvador. 
Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, * 

minha força e poderosa salvação.   R. 
 

L.: Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, * 
sois meu escudo e proteção; em vós espero! 

Invocarei o meu Senhor: a Ele a glória! * 
E dos meus perseguidores serei salvo.   R. 

 
L.: Viva o Senhor! Bendito seja o meu rochedo! * 

E louvado seja Deus, meu salvador! 
Concedeis ao vosso rei grandes vitórias * 

e mostrais misericórdia ao vosso ungido.   R. 
 
 

Segunda Leitura:              (Hb 7,23-28) 
Leitura da Carta aos Hebreus: 

Irmãos, os sacerdotes da Antiga Aliança sucediam-se em grande 
número, porque a morte os impedia de permanecer. Cristo, porém, uma 

vez que permanece para a eternidade, possui um sacerdócio que não 
muda. Por isso ele é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu 

intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para 
interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos 

convinha: santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e 
elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, 

oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e 
depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si 

mesmo. A Lei, com efeito, constituiu sumos sacerdotes sujeitos à 
fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da Lei, 

constituiu alguém que é Filho, perfeito para sempre. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
 

 

                                                             
8 https://www.youtube.com/watch?v=nEPI7zJfLr8 ou https://www.youtube.com/watch?v=yq-

K4-qbQsA 

https://www.youtube.com/watch?v=nEPI7zJfLr8
https://www.youtube.com/watch?v=yq-K4-qbQsA
https://www.youtube.com/watch?v=yq-K4-qbQsA
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Aclamação ao Evangelho:9               (Jo 14,23) 

T.: Aleluia, aleluia, aleluia! 
 

Quem me ama realmente guardará minha Palavra, 
e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. 
 

 
EVANGELHO:           (Mc 12,28b-34) 

 
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos. 

T.: Glória a vós, Senhor. 
L.: Naquele tempo, um mestre da Lei, aproximou-se de Jesus e 

perguntou: “Qual é o primeiro de todos os mandamentos?”. Jesus 
respondeu: “O primeiro é este: ‘Ouve, ó Israel! O Senhor nosso Deus é o 

único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda 
a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força!’. O 

segundo mandamento é: ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo!’. Não 
existe outro mandamento maior do que estes”. O mestre da Lei disse a 

Jesus: “Muito bem, mestre! Na verdade, é como disseste: ele é o único 
Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a 

mente, e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor 
do que todos os holocaustos e sacrifícios”. Jesus viu que ele tinha 

respondido com inteligência, e disse: “Tu não estás longe do Reino de 
Deus”. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. 

Palavra da Salvação. 
T: Glória a vós, Senhor. 
 

 
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra)10 

 
 

D.: Vamos professar 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. 

 

 
 

                                                             
9 https://www.youtube.com/watch?v=mr8sgbNMJiw. 
10 Para meditar e partilhar a Palavra de Deus, sugerimos a seguinte leitura: CNBB, 

Lectio Divina – Ano B, São Marcos – 2021. Roteiro para as pequenas Comunidades que se 
reúnem ao redor da Palavra, Brasília, Edições CNBB, 2020, pp. 160-162. 

https://www.youtube.com/watch?v=mr8sgbNMJiw
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A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 

 
D.: Querida família, “o primeiro mandamento está relacionado com a 
escuta de Deus. Saber escutar é um dom. O novo contexto provocado 

pela pandemia nos exige a escuta que nos impulsiona o amor a Deus e 
ao próximo, sobretudo os que mais padecem a pobreza, a doença e as 

injustiças. Concluindo o mês missionário, apresentemos confiantes 
nossas preces a Deus que nos escuta”11. Peçamos: 

 
T.: Senhor, escutai nossa oração! 

 
L.: Sustentai, Senhor, com a vossa graça, o Papa Francisco, para que 

continue animando a Igreja no caminho da conversão missionária. Nós 
vos pedimos: 

 
L.: Sustentai, Senhor, na fé os missionários e missionárias além-

fronteiras, especialmente os que estão em locais de conflitos, guerras e 
perseguições. Nós vos pedimos: 
 

L.: Despertai em nós, Senhor, a sensibilidade e o compromisso 
missionário para com as diversas realidades afetadas pela pandemia. 

Nós vos pedimos: 
 

L.: Iluminai, Senhor, nossas comunidades eclesiais missionárias para 
que acolham as propostas do “Programa Missionário Nacional”. Nós vos 

pedimos: 
 

L.: Iluminai, Senhor, as juventudes para que acolham com alegria os 
apelos da Palavra de Deus que nos coloca em contínuo movimento de 

saída. Nós vos pedimos: 
 

 
(Preces espontâneas...) 

 
D.: Concluamos as nossas preces, rezando, juntos, a oração do “mês 

missionário”: 
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”12. 
 

                                                             
11 https://www.pom.org.br/wp-content/uploads/2021/07/Oracao-dos-Fieis-2021.pdf. 
12 https://www.pom.org.br/campanha-missionaria-2021. 
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D.:. Que nossas preces cheguem ao coração amoroso do Pai, com as 
palavras que Jesus nos ensinou: 

T.: Pai Nosso... 
 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: “O Deus da paz, que nos deu a alegria de celebrar este domingo, 
guarde-nos em seus caminhos, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo”13. 

T.: Amém! 
D.: Vamos em paz e, ao longo de toda esta semana, bendigamos ao 

Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
 

Canto de louvor final:14 
 

1. Vivo a alegria de ser missionário 
Recebi de Jesus esta linda missão. 

Mas a América é grande e há pouco operário 
Vou fazer romaria, fazer mutirão. (bis) 
 

Então, Jesus é missão, a Igreja é missão 
Então, a vida é missão, o amor é missão 

Então, Jesus é missão, a Igreja é missão 
Então, nós somos missão, missão local. 

 
2. Vivo a alegria de ser missionário 

Neste mundo marcado por tantas feridas. 
Há um povo que vive um duro calvário 

Vou levar no meu barco a Palavra da Vida. (bis) 
 

Então, Jesus é missão, a Igreja é missão 
Então, a vida é missão, o amor é missão 

Então, Jesus é missão, a Igreja é missão 
Então, nós somos missão, continental. 

 
3. Vivo a alegria de ser missionário 

Tenho sede da vida que nunca secou. 
Nesta Igreja que vive em tristes cenários 

Vivo a minha missão como um caso de amor. (bis) 
 
 

                                                             
13 M. GUIMARÃES – P. CARPANEDO, Dia do Senhor – guia para as celebrações das 

comunidades, Tempo Comum Ano B, São Paulo, Paulinas – Apostolado Litúrgico, 2003, p. 

46. 
14 https://www.youtube.com/watch?v=o-z2QdE5KNY. 

https://www.youtube.com/watch?v=o-z2QdE5KNY
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Então, Jesus é missão, a Igreja é missão 

Então, a vida é missão, o amor é missão 
Então, Jesus é missão, a Igreja é missão 

Então, nós somos missão, universal. 
 
4. Uma forte comoção (comoção) 

Uma firme decisão (decisão) 
Uma nova conversão 

A missão continental. (bis) 
Uma forte comoção (comoção) 

Uma firme decisão (decisão) 
Uma nova conversão 

A missão continental. 
 

 
 

 
 


