CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB

CELEBRAR EM FAMÍLIA
32º DOMINGO DO TEMPO COMUM
08 DE NOVEMBRO 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.
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CELEBRAÇÃO
O SENHOR NOS REÚNE
Canto:1
Vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora!
1. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus!
Desde a aurora, ansioso, vos busco!
A minh’alma tem sede de vós
como terra sedenta e sem água.
2. Venho, assim, contemplar-vos no templo,
para ver vossa glória e poder.
Vosso amor vale mais do que a vida:
e por isso meus lábios vos louvam.
3. Quero, pois, vos louvar pela vida
e elevar para vós minhas mãos!
Minha alma será saciada
como em grande banquete de festa.
4. Cantará a alegria em meus lábios,
ao cantar para vós meu louvor!
Para mim, fostes sempre um socorro;
com poder vossa mão me sustenta.
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.: Em nosso batismo assumimos um compromisso com o Senhor, de
vivermos para ele e a sua espera, imitando seu exemplo e praticando
seu ensinamento. É uma vida sob o selo da esperança de um encontro
definitivo com ele, para a grande festa de casamento, na nova criação,
entre Deus e a humanidade redimida.
D.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a
morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e
ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos nossas faltas e acolhamos
a misericórdia de que tanto necessitamos.
(Breve momento de silêncio)

1

https://www.youtube.com/watch?v=rJBfTnIyCjY
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Pode ser cantado.2
D.: Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade
de nós.
T.: Senhor, tende piedade de nós.
D.: Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós.
T.: Cristo, tende piedade de nós.
D.: Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós.
T.: 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.
Pode ser cantado.3
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.: Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo para
que, inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço. 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:
(Sb 6,12-16)
L.: Leitura do Livro da Sabedoria.
A Sabedoria é resplandecente e sempre viçosa. Ela é facilmente
contemplada por aqueles que a amam, e é encontrada por aqueles que a
procuram. Ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam.
Quem por ela madruga não se cansará, pois a encontrará sentada à sua
porta. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência; e quem ficar
acordado por causa dela em breve há de viver despreocupado. Pois ela
mesma sai à procura dos que a merecem, cheia de bondade, aparecelhes nas estradas e vai ao seu encontro em todos os seus projetos.
Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus.
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https://www.youtube.com/watch?v=VPF5lLWnPSg
https://www.youtube.com/watch?v=ToZaKNl3YEs
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Salmo:4
(62,2.3-4.5-6.7-8 (R. 2b))
T.: A minh’alma tem sede de vós, e vos deseja, ó Senhor.
L.: Sois vós, ó Senhor, o meu Deus!
Desde a aurora ansioso vos busco!
A minh’alma tem sede de vós,
minha carne também vos deseja,
como terra sedenta e sem água! R.
L.: Venho, assim, contemplar-vos no templo,
para ver vossa glória e poder.
Vosso amor vale mais do que a vida:
e por isso meus lábios vos louvam. R.
L.: Quero, pois, vos louvar pela vida,
e elevar para vós minhas mãos!
A minh’alma será saciada,
como em grande banquete de festa;
cantará a alegria em meus lábios. R.
L.: Penso em vós no meu leito, de noite,
nas vigílias suspiro por vós!
Para mim fostes sempre um socorro;
de vossas asas à sombra eu exulto! R.
Aclamação ao Evangelho:5
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
É preciso vigiar e ficar de prontidão;
em que dia o Senhor há de vir, não sabeis não!

(Mt 24,44)

EVANGELHO:
(Mt 25,1-13)
L.: Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: “O Reino
dos Céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas
de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes,
e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas
lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém,
levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava
demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da
noite, ouviu-se um grito: ‘O noivo está chegando. Ide ao seu encontro!’
Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As
imprevidentes disseram às previdentes: ‘Dai-nos um pouco de óleo,
porque nossas lâmpadas estão se apagando.’ As previdentes
responderam: ‘De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente
para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores’. Enquanto
elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas
entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por
fim, chegaram também as outras jovens e disseram: ‘Senhor! Senhor!
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https://www.youtube.com/watch?v=OPXWpRhmoBY
https://www.youtube.com/watch?v=4QgoZDOG6js
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Abre-nos a porta!’ Ele, porém, respondeu: ‘Em verdade eu vos digo: Não
vos conheço!’ Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia,
nem a hora. Palavra da Salvação.
T.: Glória a vós, Senhor.
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra)
D.: Em unidade com toda a Igreja, neste dia da Ressurreição do Senhor,
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.: Jesus nos ensina a sermos discípulos e missionários dele seguindoo no cotidiano e testemunhando o seu amor. Com fé e esperança nos
dirijamos ao Senhor que nos olha, chama e envia em missão e lhe
peçamos que escute atento o nosso clamor:
L.: Às pessoas que têm na Igreja a missão de manter despertos as irmãs
e irmãos, enquanto aguardamos a vinda de Jesus, vos pedimos:
T.: Dai, Senhor, a vossa Sabedoria!
L.: Às pessoas que, nas casas e nas comunidades, promovem o
encontro com Jesus pela Palavra, pelos sacramentos e pela caridade,
vos pedimos:
T.: Dai, Senhor, a vossa Sabedoria!
L.: Às pessoas que na noite de seus sofrimentos vos buscam, vos
pedimos:
T.: Dai, Senhor, a vossa Sabedoria!
L.: Às pessoas que vos procuram de coração sincero, vos pedimos:
T.: Dai, Senhor, a vossa Sabedoria!
D.: Implorando a vinda definitiva do Reino de Deus, com as palavras de
Jesus, ousamos dizer:
T.: Pai nosso…

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS
D.: Concedei, ó Deus, a vossos fiéis a bênção desejada, para que nunca
se afastem de vós. Por Cristo, nosso Senhor. T.: Amém.
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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.
Pode concluir-se com a seguinte antífona mariana, que pode ser
cantada:6
T.: Ave, Rainha do céu; ave, dos anjos Senhora; ave, raiz, ave,
porta; da luz do mundo és aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as
outras seguem-te após; nós te saudamos: adeus! E pede a Cristo por
nós! Virgem Mãe, ó Maria!
(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades.
Os cantos são sugestões podendo ser trocados por outros,
levando em consideração o Tempo Comum que estamos vivendo).
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https://www.youtube.com/watch?v=iNi4xEah0-U
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