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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
23º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

6 DE SETEMBRO DE 2020 
 

 

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. 

O mês de setembro, conforme costume da Igreja no Brasil, é dedicado à 
Bíblia. Prepare o ambiente, colocando em destaque a Palavra de Deus.  
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CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto:1 
 
A Bíblia é a Palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu, 

cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. 
 

1. Deus é bom, nos ensina a viver. Nos revela o caminho a seguir: só no 
amor partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. 
 

2. Somos povo, o povo de Deus, e formamos o Reino de irmãos. E a 
Palavra que é viva nos guia e alimenta a nossa união. 
 

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.: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos 

dignamente a santa Palavra de Deus. 
 

(Breve momento de silêncio) 

Canto Penitencial2 
Perdão, Senhor, pelas vezes que sufocamos 
a vossa Palavra com nossas preocupações. 
Queremos pedir vosso perdão.  

Senhor, tende piedade de nós!  
Senhor, tende piedade de nós!  

Perdão, Jesus, quando vossa luz ofuscamos 
fazendo de vossa doutrina apenas lei. 
Queremos pedir vosso perdão.  

Jesus, tende piedade de nós!  
Jesus, tende piedade de nós!  

Perdão, Senhor, quando nós nos desesperamos 
e não mais buscamos a vossa misericórdia. 
Queremos pedir vosso perdão.  

Senhor, tende piedade de nós!  
Senhor, tende piedade de nós!  
 

D.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna.  

T.: Amém. 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=YFog2GYsmJE 
2 https://www.youtube.com/watch?v=KJ-JBdVgsis 

https://www.youtube.com/watch?v=YFog2GYsmJE
https://www.youtube.com/watch?v=KJ-JBdVgsis
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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.: Ó Deus, pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos 

e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a 
herança eterna. 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:        (Ez. 33,7-9) 
L.: Leitura da profecia de Ezequiel. 

Assim diz o Senhor: “Quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como 
vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha 

boca, tu os deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele 
vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito de sua conduta, 
o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua 

morte. Mas, se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que 
se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria 
culpa, porém tu salvarás tua vida. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

Salmo:3    Sl 94(95) 
 
T.: Não fecheis o coração; ouvi, hoje, a voz de Deus! 

 
L.: Vinde, exultemos de alegria no Senhor, 

aclamemos o rochedo que nos salva! 
Ao seu encontro caminhemos com louvores, 
e com canto de alegria, o celebremos! R. 

 
L.: Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, 
e ajoelhemos ante o Deus que nos criou! 

Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, † 
e nós somos o seu povo e seu rebanho, 

as ovelhas que conduz com sua mão. R. 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=TG_AGOm6Veg 

https://www.youtube.com/watch?v=TG_AGOm6Veg
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L.: Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: 

“Não fecheis os corações como em Meriba, 
como em Massa, no deserto, aquele dia, † 

em que outrora vossos pais me provocaram, 
apesar de terem visto as minhas obras”. R. 
 

Aclamação ao Evangelho:4 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis) 
 

O Senhor reconciliou o mundo em Cristo,   (2 Cor 5,19) 
confiando-nos sua Palavra; 

a Palavra da reconciliação, 
a Palavra que hoje, aqui, nos salva. 
 

EVANGELHO:        (Mt 18,15-20) 
L.: Do Evangelho segundo Mateus. 
Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: “Se o teu irmão pecar 

contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo! Se ele te ouvir, 

tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou 

duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 

duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à Igreja. Se 

nem mesmo à Igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou 

um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra 

será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no 

céu. De novo, eu vos digo: se dois de vós estiverem de acordo na terra 

sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por 

meu Pai que está nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos 

em meu nome, eu estou aí, no meio deles”. Palavra da Salvação. 

T.: Glória a vós, Senhor. 
 

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

D.: Professemos a 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. 
 

 
 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=iRAamif9nWs 

https://www.youtube.com/watch?v=iRAamif9nWs
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A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 
 

D.: Jesus dá aos discípulos um modelo de correção fraterna. Mas nem 
sempre seguimos os conselhos do Mestre. Humildemente apresentemos 

as nossas preces ao Pai, na certeza de que jamais seremos desassistidos 
por sua graça, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece! 
T.: Senhor, escutai a nossa prece! 

1. Senhor, vós fundastes a Igreja como comunidade. Dai a graça aos 
seus dirigentes, para que, com prudência e misericórdia, corrijam os 
seus irmãos. Rezemos. 

T.: Senhor, escutai a nossa prece! 
2. Senhor, vos pedimos pelo nosso país, para que todos os brasileiros 

sejam tratados como iguais perante a lei; e a ninguém seja praticada a 
injustiça. Rezemos. 
T.: Senhor, escutai a nossa prece! 

3. Senhor, vós dissestes: “Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo”. 
Tocai os corações dos que falam mal dos seus irmãos, para que 
abandonem o vício da fofoca e sigam os vossos ensinamentos de 

correção fraterna. Rezemos.  
T.: Senhor, escutai a nossa prece! 

4. Senhor, vós dissestes: “onde dois ou três estiverem reunidos em meu 
nome, estou aí no meio deles”. Dai-nos a graça para que nossa reunião 
não seja artificial, mas de coração, a fim de que possamos desfrutar 

abundantemente da vossa graça. Rezemos. 
T.: Senhor, escutai a nossa prece! 
5. Senhor, vós pedis: “Não fecheis os corações”. Neste mês de setembro, 

dedicado à Bíblia, aumentai em nossos corações o desejo de escutar, 

meditar e viver a vossa Palavra. Rezemos.  

T.: Senhor, escutai a nossa prece! 
D.: Acolhei, ó Pai, as nossas preces que vos dirigimos por Cristo, nosso 
Senhor. 

T.: Amém! 
 
D.: Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. 

T.: Pai nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Deus nos abençoe e nos guarde. 
T.: Amém. 

D.: Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. 
T.: Amém. 
D.: Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. 

T.: Amém. 
D.: Estivemos reunidos em Nome do Pai e do Filho e do 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 ou um canto: 
 

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 Canto: 
 

A)5 
É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa,  

tua palavra é assim, não passa por mim, sem deixar um sinal. 
 
1. Tenho medo de não responder, de fingir que não escutei, tenho  

medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que não sei. 
 

2. Tenho medo de não responder, de fingir que não escutei, tenho  
medo de estar distraído, magoado e ferido e então me fechar. 
 

3. Tenho medo de estar a gritar e negar-te meu coração, tenho medo 
do Cristo que passa e oferece uma graça, eu lhe digo que não. 
 

B)6 
Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e 

verdade, precisamos acreditar. 
 
1. Cristo me chama, Ele é Pastor, sabe meu nome: fala, Senhor. 

 
2. Sei que a resposta vem do meu ser: “Quero seguir-te para viver”. 

 
3. Mãos estendidas pedem meu pão, devo parti-lo com meu irmão. 
 

(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). 
 

“A Palavra de Deus percorre um 
caminho dentro de nós. Escutamo-la com 
os ouvidos e ela passa para o coração; 
não permanece nos ouvidos, mas deve 
chegar ao coração; e do coração às 
mãos, às boas obras. Eis o percurso da 
Palavra de Deus: dos ouvidos ao 
coração e às mãos. Aprendamos estas 
coisas.” Papa Francisco na Audiência Geral de 

31 jan 2018. 

                                                           
5 https://www.youtube.com/watch?v=NaxSaF9QBuQ 
6 https://www.youtube.com/watch?v=0S2T8DRwiBM&list=RDYFog2GYsmJE&index=6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NaxSaF9QBuQ
https://www.youtube.com/watch?v=0S2T8DRwiBM&list=RDYFog2GYsmJE&index=6

