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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 

  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  

33º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

14 de novembro 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 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, 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:1 

Não me abandones, Senhor, 

vem socorrer, vem socorrer, 
vem socorrer, 

depressa, vem, meu Salvador! 

1. Ó Senhor, escuta a prece / que te faço e o meu pedido! 

Vem! Me atende, Deus fiel! / Eu preciso ser ouvido. 
Se vieres nos julgar, / todo mundo está perdido. 

2. Lembro os dias do passado: / os teus feitos que me alentam; 
Eu te estendo as minhas mãos, / a minh'alma está sedenta 

como terra esturricada, / ressequida e poeirenta. 

3. Vem, me ensina a fazer sempre, / ó Senhor, tua vontade! 
Teu Espírito me guia / a uma terra conquistada. 

Vem, renova minha vida, / das angústias libertada. 

 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. T.: Amém. 
D.: A graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do 

Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

D.: No Domingo, celebramos a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre o 
pecado e a morte, penhor da nossa salvação eterna. A luz da vitória de 
Cristo brilhará sobre toda a história humana quando vier com grande 

poder e glória. Nele somos, já agora, nova criatura. Confiantes em sua 
misericórdia, imploremos o perdão. 

(Breve momento de silêncio.) 

Canto:2 

Senhor, que viestes para perdoar, não para condenar, tende piedade de 
nós. /:Senhor, tende piedade de nós! Tende piedade de nós! Piedade 

de nós!:/ 

Cristo, que vos alegrais pelo pecador que se arrepende, tende piedade 

de nós. /:Cristo, tende piedade de nós! Tende piedade de nós! 
Piedade de nós!:/ 

Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, sois misericórdia, tende 
piedade de nós. /:Senhor, tende piedade de nós! Tende piedade de 

nós! Piedade de nós!:/ 

D.: Deus todo poderoso, tenha compaixão de nós perdoe os nossos 

pecados e nos conduza à vida eterna. T.: Amém. 

                                         
1 youtu.be/-FcFvAz_0hQ 
2 youtu.be/x5sfnrdAUV8 

https://www.youtube.com/watch?v=-FcFvAz_0hQ
https://www.youtube.com/watch?v=x5sfnrdAUV8
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Pode ser cantado3. 

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. (Pausa para oração silenciosa.) 

Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de 

todo o coração, pois só teremos felicidade completa, servindo a vós, o 
criador de todas as coisas. 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 (Dn 12,1-3) 

L.: Leitura da Profecia de Daniel. 
Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos 

filhos de teu povo; e será um tempo de angústia, como nunca houve até 
então, desde que começaram a existir nações. Mas, nesse tempo, teu 

povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no Livro. Muitos dos 
que dormem no pó da terra, despertarão, uns para a vida eterna, outros 

para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios, brilharão como 
o firmamento; e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos 

da virtude, brilharão como as estrelas, por toda a eternidade. Palavra do 
Senhor. 

T.: Graças a Deus. 

                                         
3 youtu.be/_6ETrsZG8yg 

https://www.youtube.com/watch?v=_6ETrsZG8yg
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Salmo:4 (Sl 15,5.8.9-10.11) 

T.: Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio! 

L.: Ó Senhor, sois minha herança e minha taça,* 

meu destino está seguro em vossas mãos! 
Tenho sempre o Senhor ante meus olhos,* 

pois se o tenho a meu lado não vacilo. R. 

L.: Eis por que meu coração está em festa, 
minha alma rejubila de alegria,* 

e até meu corpo no repouso está tranquilo; 
pois não haveis de me deixar entregue à morte,* 

nem vosso amigo conhecer a corrupção. R. 

L.: Vós me ensinais vosso caminho para a vida; 
junto a vós, felicidade sem limites,* 

delícia eterna e alegria ao vosso lado! R. 

Segunda leitura (Hb 10,11-14.18) 

L.: Leitura da Carta aos Hebreus. 
Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, 

oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os 
pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único 

pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta 
mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus 

pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os 
que ele santifica. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo 

pecado. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

Aclamação ao Evangelho:5 (Lc 21,36) 

T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

É preciso vigiar e ficar de prontidão; 
em que dia o Senhor há de vir, não sabeis não! 

EVANGELHO (Mc 13,24-32) 

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

Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: 'Naqueles dias, depois da 
grande tribulação, o sol vai se escurecer, e a lua não brilhará mais, as 

estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. 
Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e 

glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os 
eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, 

da figueira esta parábola: quando seus ramos ficam verdes e as folhas 
                                         
4 youtu.be/Mvvm6frhFGs ou https://www.youtube.com/watch?v=BIJe4fnmsMk 
5 youtu.be/XLU53OCJx5o 

https://www.youtube.com/watch?v=Mvvm6frhFGs
https://www.youtube.com/watch?v=BIJe4fnmsMk
https://www.youtube.com/watch?v=XLU53OCJx5o
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começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, 

quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do 
Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não 

passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as 
minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém 
sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da 

Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

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

D.: Em unidade com toda a Igreja, espalhada em toda a terra, neste dia 

da Ressurreição, professemos 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.: Ao Senhor Jesus peçamos a força para vivermos neste mundo de tal 
modo que possamos estar com ele para sempre, quando vier em sua 

glória: 

T.: Senhor, sustenta-nos na provação! 

1. Senhor, sustenta a Santa Igreja no anúncio, por palavras e obras, 
do novo céu e nova terra, o Reino de Deus. Pedimos a ti: 

2. Senhor, faz que todos os membros da Igreja, à luz da fé, saibam 
reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se no serviço do 

Evangelho. Pedimos a ti: 
3. Senhor, dá-nos firme esperança na ressurreição para a glória. 

Pedimos a ti: 
D.: Formados pelo Evangelho do Filho, na força do Espírito Santo, 

ousamos dizer ao Pai: 
T.: Pai nosso… 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

D.: Confirmai, ó Deus, os nossos corações e fortalecei-nos com a vossa 

graça, para que sejamos fiéis na oração e sinceros no amor fraterno. 
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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Canto:6 

Salve, Rainha, Mãe de Deus, és Senhora nossa mãe, nossa doçura, 
nossa luz, doce Virgem Maria. Nós a ti clamamos, filhos exilados. Nós a 

ti voltamos nosso olhar confiante. Volta para nós, oh mãe, teu 
semblante de amor. Dá-nos teu Jesus, oh mãe, quando a noite passar. 
Salve, Rainha, Mãe de Deus, és auxilio do cristão. Oh mãe clemente, 

mãe piedosa, doce Virgem Maria. 
 

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

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

