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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 

15 DE NOVEMBRO DE 2020 
DIA MUNDIAL DOS POBRES 

 

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 de abertura: 
 

A)1 
Felizes os que têm um coração de pobre, 
Porque deles é o Reino que Jesus nos trouxe! 

 
1. É feliz todo homem que busca 

seu auxílio no Deus de Jacó, 
e que põe no Senhor a esperança. 
O Senhor ama aquele que é justo. 

 
2. O Senhor é fiel para sempre, 
faz justiça aos que são oprimidos; 

ele dá alimento aos famintos, 
é o Senhor quem liberta os 

cativos. 

3.O Senhor abre os olhos aos cegos, 

o Senhor faz erguer-se o caído. 
Bendirei ao Senhor toda a vida, 
cantarei ao meu Deus sem cessar! 

 
4. O Senhor reinará para sempre! 
ó Sião, o teu Deus reinará. 

Bendize minh'alma ao Senhor, 
bendirei ao Senhor toda a vida! 

 
B)2 

1. Às tuas portas, Senhor, nossos pés já se detêm,  
para entrar com fervor na feliz Jerusalém! 

Tua casa é nossa casa; nós somos o teu povo:  
Cantando um canto novo, teu nome santo vimos proclamar! 
 

Alegres “estamos” pra juntos louvar-te, Senhor! 
Felizes cantamos: É eterno e fiel teu amor! 
 

2. Povo de Deus, és feliz, porque Ele te escolheu, 
para contigo habitar e fazer-te povo seu! 

Na terra peregrino, destino é o Monte Santo. 
Aclama com teu canto o Deus bendito que hoje vem a ti! 
 

3. Narram tua glória, Senhor, toda a terra, o mar e os céus. 
Mas quem sustenta o louvor é a voz dos filhos teus. 

Correr ao teu encontro: Eis nossa alegria! 
És fonte que sacia a nossa fome e sede de amor! 
 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 
D.: O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e 

a constância de Cristo, esteja convosco. 

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=tXMFr05HwcU&list=RDrJBfTnIyCjY&index=21 
2 https://www.youtube.com/watch?v=MkLZP13UJUI 

https://www.youtube.com/watch?v=tXMFr05HwcU&list=RDrJBfTnIyCjY&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=MkLZP13UJUI
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D.: No início desta celebração, peçamos a conversão do coração, fonte de 

reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. 

 

(Breve momento de silêncio) 

 

D.: Tende compaixão de nós, Senhor. 

T.: Porque somos pecadores. 

D.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. 

T.: E dai-nos a vossa salvação. 

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

pecados e nos conduza à 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. 
 

(OU, se preferir, o Hino de Louvor pode ser cantado). 
 

Canto:3 
Glória a Deus nas alturas! Glória a Deus nas alturas! 
E paz na terra aos homens por Ele amados. 

Nós vos louvamos. Nós vos bendizemos. 
Nós vos adoramos. Nós vos glorificamos. 
Nós vos damos graças por vossa imensa glória. 

Glória a Deus nas alturas! Glória a Deus nas alturas! 
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso. 

Senhor Filho único, Jesus Cristo 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai 
Glória a Deus nas alturas! Glória a Deus nas alturas! 

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 sentado à direita do Pai, tende piedade de nós. 
Tende piedade de nós. 
Porque só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor. 

Só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo! 
Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. 
Amém! 

 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=q9KVsOFUbdE 

https://www.youtube.com/watch?v=q9KVsOFUbdE
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D.: Oremos. 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. 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 
Primeira Leitura:            (Pr 31,10-13.19-20.30-31) 
L.: Leitura do livro dos Provérbios 

Uma mulher forte, quem a encontrará? Ela vale muito mais do que as 
joias. Seu marido confia nela plenamente, e não terá falta de recursos. 

Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto, todos os dias de sua vida. 
Procura lã e linho, e com habilidade trabalham as suas mãos. Estende a 
mão para a roca, e seus dedos seguram o fuso. Abre suas mãos ao 

necessitado e estende suas mãos ao pobre. O encanto é enganador e a 
beleza é passageira; a mulher que teme ao Senhor, essa sim, merece 
louvor. Proclamem o êxito de suas mãos, e na praça louvem-na as suas 

obras! Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Salmo:4      (Sl 127(128),1-2.3.4-5ab(R. 1a)) 
 

T.: Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos! 
 

L.: Feliz és tu, se temes o Senhor 

e trilhas seus caminhos! 
Do trabalho de tuas mãos hás de viver, 

serás feliz, tudo irá bem! R. 
 
L.: A tua esposa é uma videira bem fecunda 

no coração da tua casa; 
os teus filhos são rebentos de oliveira 
ao redor de tua mesa. R. 

 
L.: Será assim abençoado todo homem 

que teme o Senhor. 
O Senhor te abençoe de Sião, 
cada dia de tua vida. R. 

 
 

Aclamação ao Evangelho:5     (Jo 15,4a.5b) 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis) 
Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, diz o Senhor; 

quem em mim permanece, esse dá muito fruto. 
 
 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=DNNrZstVXns 
5 https://www.youtube.com/watch?v=TlE3WxqhkJw 

https://www.youtube.com/watch?v=DNNrZstVXns
https://www.youtube.com/watch?v=TlE3WxqhkJw
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EVANGELHO:        (Mt 25,14-30) 

L.: Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. 
Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos: “Um 

homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes 
entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao 
terceiro, um; a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida 

viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, 
trabalhou com eles, e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que havia 
recebido dois lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só, 

saiu, cavou um buraco na terra, e escondeu o dinheiro do seu patrão. 
Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os 

empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-
lhe mais cinco, dizendo: ‘Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Aqui 
estão mais cinco que lucrei’. O patrão lhe disse: ‘Muito bem, servo bom e 

fiel! Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito 
mais. Vem participar da minha alegria!’ Chegou também o que havia 

recebido dois talentos, e disse: ‘Senhor, tu me entregaste dois talentos. 
Aqui estão mais dois que lucrei’. O patrão lhe disse: ‘Muito bem, servo 
bom e fiel! Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei 

muito mais. Vem participar da minha alegria!’ Por fim, chegou aquele que 
havia recebido um talento, e disse: ‘Senhor, sei que és um homem severo, 
pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, 

fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te 
pertence’. O patrão lhe respondeu: ‘Servo mau e preguiçoso! Tu sabias 

que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então, devias ter 
depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com 
juros o que me pertence’. Em seguida, o patrão ordenou: ‘Tirai dele o 

talento e dai-o àquele que tem dez! Porque a todo aquele que tem será 
dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que 

tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na 
escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes!’”. 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. 

 
 
 

 



6 
 

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 
 

D.: Confiantes em Deus, nosso Pai, apresentemos-lhe as nossas preces, 
dizendo: 

T.: Senhor, ouvi-nos! 
 
L.: Senhor, vos pedimos pelo Papa Francisco, a fim de que continue firme 

na sua missão de nos ensinar a andar contra a corrente, sem desanimar. 
Rezemos. 
 

L.: Senhor, dai-nos a graça de não desistir da oração. E que nos dias 
mais difíceis, nas noites sem respostas, jamais fiqueis longe de nós. 

Rezemos. 
 
L.: Senhor, queremos acolher a todos os que são diferentes, e aos 

indiferentes queremos também comunicar o vosso amor. Dai-nos a graça 
de não vacilarmos no testemunho dos vossos valores. Rezemos. 
 

L.: Senhor, vos pedimos por todos os que desistiram da fé, para que sejam 
tocados pela vossa misericórdia. E voltem à vossa comunhão. Rezemos. 

 
L.: Senhor, vos pedimos por todos os que professam a fé, mas não vivem 
conforme a vossa vontade, para que comecem o caminho da conversão, 

vivendo a integridade da fé. Rezemos. 
 

L.: Senhor, que nos ensinastes a estender a mãos aos pobres, tocai os 
corações dos que tem muito ou pouco, para compartilharem com os que 
nada tem. Que a fraternidade universal supere a miséria no mundo. 

Rezemos. 
(Preces espontâneas...) 

 

D.: Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo, Nosso Senhor. 
T.: Amém. 

 
D.: Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino 

ensinamento, ousamos dizer: 

T.: Pai nosso... 

 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
D.: Estendei, Senhor, sobre esta nossa família a vossa mão protetora, 

para que vos busquemos de todo o coração e mereçamos conseguir o que 
vos pedimos. Por Cristo, nosso Senhor. 
T.: Amém. 
D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 

T.: Amém. 
D.: Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. 

T.: Graças a Deus. 
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Pode se concluir 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). 
 
 

 

                                                           
6 https://www.youtube.com/watch?v=iNi4xEah0-U 

https://www.youtube.com/watch?v=iNi4xEah0-U

