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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
34º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

 NOSSO SENHOR JESUS CRISTO REI DO 

UNIVERSO 

22 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 
 
Tu és o rei dos reis! O Deus do 

céu deu-te reino, força e glória, 

e entregou em tuas mãos a 

nossa história, tu és rei, e o 

amor é tua lei! 

 

1. Sou o primeiro e o derradeiro, 

fui ungido pelo amor! Vós sois 

meu povo; eu, vosso rei e Senhor 

redentor! 

2. Vos levarei às grandes fontes, 

dor e fome não tereis! Vós sois 

meu povo; eu, vosso rei: junto a 

mim vivereis! 

  

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 
D.: Jesus nos apresentou o Reino de Deus onde ele é o rei. Este reino que 

foi semeado em nossa realidade e em nossas vidas. Como discípulos, 
seguidores do “Caminho” somos chamados a testemunhar, edificar, por 

meio do amor essa presença que terá seu tempo definitivo no mundo que há 
de vir. 
T.: Bendito, bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo.  

 
D.: O homem moderno está cada vez mais consciente de suas possibilidades 
e de seu domínio sobre o mundo. Como fazê-lo compreender que sem Jesus 

nada pode ser feito?  
T.: Senhor que nós cristãos, convivendo com outros homens, possamos 

dar testemunho da união íntima que existe entre a verdade das 
realidades humanas e a fé viva. 
 

D.: O amor ao próximo é a condição fundamental para fazer parte do Reino 
de Deus. Como nós cristãos, discípulos, cidadãos do Reino, estamos sendo 

atentos aos nossos irmãos e irmãs que sofrem, que não tem trabalho, nem 
pão, nem casa? 
T.:  Senhor que tenhamos olhos para ver as necessidades de nossos 

irmãos e irmãs, motivando-os por meio de nossas palavras e ações, 
assim como nos ensinou por meio de sua vida. 
 

D.: Ao findar o ano litúrgico somos convidados a fazer um exame de 
consciência sobre a maneira, a forma que vivemos as propostas do Reino de 

Deus. E como critério, temos o que o próprio Jesus nos ensinou, a caridade 
como ponto de partida. Em um instante de silêncio façamos nosso exame 
de consciência. 

(Breve momento de silêncio) 
 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=ySSa73R-Fek 

https://www.youtube.com/watch?v=ySSa73R-Fek
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D.: Confessemos nossos pecados: 

T.: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha 

culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e 
santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso 
Senhor. 

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

D.: Senhor, tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

D.: Cristo, tende piedade de nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós. 
D.: Senhor, tende piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós. 
 

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:2  
 
Glória, glória! 

Anjos no céu 
cantam todos seu amor! 
E na Terra, homens de paz: 

"Deus merece o louvor"! 
 

 
1. Deus e Pai, nós vos louvamos 
adoramos, bendizemos, 

damos glória ao vosso nome, 
vossos dons agradecemos! 
 

 
 

2. Senhor nosso, Jesus Cristo, 
unigênito do Pai, 

Vós de Deus cordeiro santo, 
nossas culpas perdoai! 
 

3. Vós que estais junto do Pai, 
como nosso intercessor, 

acolhei nossos pedidos, 
atendei nosso clamor! 
 

4. Vós somente sois o Santo, 
o Altíssimo, o Senhor, 
com o Espírito Divino, 

de Deus Pai no esplendor! 

 
 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=sjrRS9v3vK8 

https://www.youtube.com/watch?v=sjrRS9v3vK8
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D.: Oremos. Deus de eterno poder, constituístes Jesus Cristo o grande 

Rei do Universo, e nele quereis renovar todas as criaturas. Libertai todos 
os seres de qualquer escravidão para que possamos vos servir no Reino 

de vosso Filho na terra e também nos céus. 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 34,11-12.15-17) 

 
L.: Leitura da profecia de Ezequiel 

Assim diz o Senhor Deus: “Vede! Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas 
e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho, de dia, 
quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de 

minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram 
dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apascentar 
as minhas ovelhas e fazê-las repousar – oráculo do Senhor Deus–. Vou 

procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna 
quebrada, fortalecer a doente, e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou 

apascentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, – assim 
diz o Senhor Deus – eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre 
carneiros e bodes”. 

T.: Graças a Deus. 
 

 
Salmo:3     (Sl 22 (23) 1-2a. 2b-3.5.6(R/.1)  
 

T.: O Senhor é o pastor que me conduz; 
não me falta coisa alguma. 
 

L.: Pelos prados e campinas verdejantes 
ele me leva a descansar. 

Para águas repousantes me encaminha, 
e restaura as minhas forças. R. 
 

L.: Preparais à minha frente uma mesa, 
bem à vista do inimigo, 

e com óleo vós ungis minha cabeça; 
o meu cálice transborda. R. 
 

L.: Felicidade e todo bem há de seguir-me 
por toda a minha vida; 
e, na casa do Senhor, habitarei 

pelos tempos infinitos. R. 
 

 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=rC9rqrcynNE 

https://www.youtube.com/watch?v=rC9rqrcynNE
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Aclamação ao Evangelho:4 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

É bendito aquele que vem vindo, 
que vem vindo em nome do Senhor, 
e o Reino que vem, seja bendito; 

ao que vem e a seu Reino, o louvor! 
 
EVANGELHO:        (Mt 25,31-46) 

L.: Do Evangelho segundo Mateus 
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: “Quando o Filho do 

Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se 
assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos 
diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa 

as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos 
à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde, 

benditos de meu Pai! Recebei como herança o Reino que meu Pai vos 
preparou desde a criação do mundo! Pois eu estava com fome e me destes 
de comer; eu estava com sede e me destes de beber; eu era estrangeiro e 

me recebestes em casa; eu estava nu e me vestistes; eu estava doente e 
cuidastes de mim; eu estava na prisão e fostes me visitar’. Então os justos 
lhe perguntarão: ‘Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos 

de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como 
estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando 

foi que te vimos doente ou preso, e fomos te visitar?’ Então o Rei lhes 
responderá: ‘Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso 
a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes!’ Depois o 

Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: ‘Afastai-vos de mim, malditos! 
Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois 

eu estava com fome e não me destes de comer; eu estava com sede e não 
me destes de beber; eu era estrangeiro e não me recebestes em casa; eu 
estava nu e não me vestistes; eu estava doente e na prisão e não fostes 

me visitar’. E responderão também eles: ‘Senhor, quando foi que te vimos 
com fome, ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não 
te servimos?’ Então o Rei lhes responderá: ‘Em verdade eu vos digo todas 

as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não 
o fizestes!’ Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos 

irão para a vida eterna”. 
T.: Glória a vós, Senhor. 
 

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

D.: No Reino de Deus, não se compram lugares de honra, pois seu reino 

começa aqui, sendo a eternidade uma extensão daquilo que já vivemos. 
Vamos rezar juntos: 

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 

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

https://www.youtube.com/watch?v=XbNaomOlniE
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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.: O Reino de Deus está no meio de nós e a nossa missão é fazer com 
que ele seja uma realidade bem viva e bem presente no nosso mundo por 

meio de gestos concretos. Confiantes rezemos.  
 
T.: Senhor, venha a nós o vosso reino. 

 
L.: Por toda santa Igreja de Deus, para que anuncie a vinda do Reino de 
Cristo, pregando a Boa Nova aos pobres e pondo-se a serviço dos 

pequenos e dos desprezados, oremos. 
 

L.: Por nossos bispos, sacerdotes e diáconos, para que a exemplo de 
Cristo, se empenhe lealmente no serviço dos mais necessitados e sejam 
testemunhas da verdade e da liberdade, oremos.  

 
L.: Por todos os cristãos, para que sejam eficazes em gestos de acolhida, 

compaixão, tolerância e entrega da vida, oremos.  
 
L.: Por todas as famílias para que se empenhem no serviço de Cristo, nos 

irmãos e irmãs necessitados, oremos.  
(Preces espontâneas...) 

 

D.: Continuemos nossa oração pedindo a vinda do Reino de Deus: 
T.: Pai nosso... 

 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Ó Deus, que vossa família sempre se alegre pela celebração dos vossos 

mistérios e colha os frutos de sua redenção. Por Cristo, nosso Senhor 
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. 
 

Pode concluir-se com a seguinte antífona mariana: 
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. 
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Canto Final:5 
 

Bom é louvar o Senhor nosso Deus 
Cantar salmos ao nome do Altíssimo 

Com alegria aclamar seu amor 
Sua glória, bondade e poder 

 
1. Como tuas obras me alegram, Senhor, 
Os teus prodígios suscitam louvor. 

Tua presença eu contemplo no céu, 
Olho a terra: também nela estás. 

 
2. Tu engrandeces o homem mortal: 
Da natureza ele é rei e senhor. 

De honra o coroaste, de glória e poder, 
Pouco menos que aos anjos do céu. 
 

3. Narram os céus o que fez tua mão, 
Todo universo teu nome bendiz. 

A criação é um canto de amor, 
E esse canto é também meu louvor. 
 

(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). 
 

 

                                                           
5 https://www.youtube.com/watch?v=DvsnF2ksF08 

https://www.youtube.com/watch?v=DvsnF2ksF08

