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

CELEBRAR EM FAMÍLIA
30º DOMINGO DO TEMPO COMUM
25 DE OUTUBRO 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.
No mês de outubro a Igreja intensifica sua comunhão com todos os
missionários (as) meditando, refletindo e rezando sobre seus trabalhos
no vasto campo missionário, apoiando espiritual e materialmente seus
esforços na missão evangelizadora.
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CELEBRAÇÃO
O SENHOR NOS REÚNE
Canto de abertura:
A)1
Teu Deus e Senhor amarás,
de todo esse teu coração,
com tudo o que é tua vida,
com toda tua compreensão;
com tudo o que é tua vida,
com toda tua compreensão!
1. Eu me sinto feliz, perto de
Deus, em achar um abrigo no
Senhor.
2. Eu, agora, estarei, sempre,
com ele, pois, me veio trazendo
pela mão.

4. Quem se afasta de vós, nada
consegue, quem se alegra sem
vós, não é feliz.
5. Vou cantar a bondade do
Senhor pelas ruas e praças da
cidade.

3. Vosso plano de amor me vai
guiando,
para
chegar,
finalmente, em vossa glória.
OU
B): Sl 130(129)2
Exulte de alegria quem busca a Deus,
Quem busca a Deus, quem busca a Deus;
Sua face é tudo o que eu queria! (cfr. Sl 105,3-4)
1. Que se abram teus ouvidos ao clamar dos meus pedidos!
Se dos erros vais lembrar, quem, Senhor, vai aguentar?
Porque há em ti perdão, todos te respeitarão.
2. No Senhor minh’alma espera, eu confio em sua palavra.
O vigia espera o sol, eu espero o meu Senhor.
Seu amor, sua piedade nos libertam da maldade!
3. Ao bondoso Pai cantemos, a Jesus nos confiemos!
No Espírito cantemos, uns aos outros consolemos.
Ao Deus vivo celebremos e um louvor, contritos, demos!
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T.: Amém.
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https://www.youtube.com/watch?v=jWMxQqrFKGU (Refrão próprio neste domingo).
https://www.youtube.com/watch?v=0JC_ylDVg6k

2

D.: “O Cristo morreu, o Cristo ressuscitou, o Cristo nos dá este santo dia
de domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo”3.
T.: Para sempre seja louvado!
D.: Celebramos hoje o “Domingo dos dois mandamentos”. Nesta
celebração familiar no “Dia do Senhor”, “escutamos de Jesus o
mandamento do amor a Deus e ao próximo como um só mandamento e
recebemos força para poder cumprir esta palavra em nossa vida.
Celebramos a páscoa de Jesus Cristo que se manifesta em todas as
pessoas e grupos que testemunham, de diversos modos e meios, o amor a
Deus e ao próximo”4.
D.: Irmãos e irmãs, sentimos a necessidade de purificar nosso coração de
tudo o que impede de participarmos com dignidade desta celebração.
Invoquemos a misericórdia de Deus, da qual tanto precisamos5.
(Breve momento de silêncio)

D.: Perdão, Senhor, por não acolhermos em nosso coração a vossa
Palavra, atropelando assim a força de transformação que ela nos traz.
T. (canto): Piedade, piedade, piedade de nós!
D.: Perdão, Senhor, por não nos preocuparmos bastante de ouvir e
conhecer a vossa Palavra.
T. (canto): Piedade, piedade, piedade de nós!
D.: Perdão, Senhor, por não sermos portadores da vossa Palavra,
submissos às nossas palavras, caprichos e julgamentos.
T. (canto): Piedade, piedade, piedade de nós!
D.: Deus de misericórdia, tenha piedade de nós. Transforme o nosso
coração e nos torne testemunhas autênticas da vida nova, enquanto
peregrinamos por este mundo até a 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,
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M. GUIMARÃES – P. CARPANEDO, Dia do Senhor – guia para as celebrações das comunidades, Tempo
Comum Ano A, São Paulo, Paulinas – Apostolado Litúrgico, 2001, p. 44.
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M. GUIMARÃES – P. CARPANEDO, Dia do Senhor – guia para as celebrações das comunidades, Tempo
Comum Ano A, São Paulo, Paulinas – Apostolado Litúrgico, 2001, p. 255.
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LINHA 4 – DIMENSÃO LITÚRGICA DA CNBB, Celebração da Palavra de Deus – subsídio para as
comunidades, São Paulo, Paulus, 5ª reimpressão, 2017, pp. 50-51.
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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:6
Glória a Deus nas alturas
Glória a Deus nas alturas
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.: Ó Deus, nosso Pai, vós não fazeis discriminação de pessoas, e ouvis
a oração dos humildes. Olhai-nos como pecadores arrependidos e abri
nosso coração à misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo7.
T.: Amém.

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS
Primeira Leitura:
(Ex 22,20-26)
L.: Leitura do livro do Êxodo.
Assim diz o Senhor: Não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós
fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem
ao órfão. Se os maltratardes gritarão por mim e eu ouvirei o seu clamor.
Minha cólera, então, as inflamará e eu vos matarei à espada: vossas
mulheres ficarão viúvas e órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro
a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um
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usurário, dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu
próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol. Pois é a única veste que
tem para o seu corpo, e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por
mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus.
Salmo:8

(Sl 17(18),2-3a.3bc-4.47.51ab (R/.2)

T.: Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação.
L.: Eu vos amo, ó Senhor! Sois minha força,
minha rocha, meu refúgio e Salvador!
Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga,
minha força e poderosa salvação. R.
L.: Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga,
sois meu escudo e proteção: em vós espero!
Invocarei o meu Senhor: a Ele a glória!
E dos meus perseguidores serei salvo! R.
L.: Viva o Senhor! Bendito seja o meu rochedo!
E louvado seja Deus, meu Salvador!
Concedeis ao vosso rei grandes vitórias
e mostrais misericórdia ao vosso Ungido. R.
Aclamação ao Evangelho:9
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
“Se alguém me ama, guardará a minha Palavra,
e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos”.

Jo 14,23

EVANGELHO:
(Mt 22,34-40)
L.: Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os
saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a
Jesus, para experimentá-lo: “Mestre, qual é o maior mandamento da
lei?”. Jesus respondeu: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todo o teu entendimento!”. Esse é o maior e o
primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: “Amarás ao teu
próximo como a ti mesmo”. Toda a lei e os profetas dependem desses dois
mandamentos. Palavra da Salvação.
T.: Glória a vós, Senhor.
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra)
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https://www.youtube.com/watch?v=FvEfhIRK-mk
https://www.youtube.com/watch?v=rlvdmH6KoIY
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D.: A Palavra de Deus suscita e alimenta em nós a fé. É a fé da Igreja.
Vamos professá-la com convicção:10
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.: Caríssimos irmãos e irmãs, vamos orar para que nós, nossas famílias
e nossas comunidades coloquem em prática os dois mandamentos do
amor inscrito em nossos corações. Digamos, com fé:
T.: Tende compaixão de nós, Senhor.
L.: Pelo Papa Francisco, “mensageiro da paz”, pelos nossos bispos e
presbíteros, diáconos e fiéis cristãos leigos e leigas, para que se
entreguem com renovado ardor ao serviço do Deus vivo e da sua Santa
Palavra; oremos:
L.: Pelos povos dos cinco continentes onde ainda impera a guerra e pelas
famílias onde parece já não haver amor, para que o bom Deus lhes renove
a esperança; oremos:
L.: Pelos pobres, explorados e órfãos, e por aqueles que a sociedade põe
de lado, para que encontrem quem os ame e os acolha; oremos:
L.: Pelos missionários e missionárias do mundo inteiro, para que sejam
corajosos na missão, alegres na esperança e solícitos na caridade;
oremos:
L.: Pelas pessoas que estão participando do processo eleitoral, para que
não se rendam a uma economia que coloque o lucro acima de tudo, nem
proponham ou defendam reformas que atentam contra a vida dos pobres
e sua dignidade, mas o bem comum; oremos:11
(Preces espontâneas...)
D.: Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino
ensinamento, ousamos dizer:
T.: Pai nosso...
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INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS
D.: O Senhor todo-poderoso e cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo nos abençoe e nos guarde.12
T.: Amém.
D.: Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.
T.: Graças a Deus.
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.
Canto Final:13
1. Senhor, toma minha vida nova antes que a espera desgaste anos em
mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamasme a servir.
LEVA-ME AONDE OS HOMENS NECESSITEM TUA PALAVRA
NECESSITEM DE FORÇA DE VIVER, ONDE FALTE A ESPERANÇA
ONDE TUDO SEJA TRISTE SIMPLESMENTE, POR NÃO SABER DE TI.
2. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo, formoso é o teu
amor. Senhor, tenho alma missionária, conduze-me à terra que tenha
sede de Ti.
3. E, assim eu partirei cantando, por terras anunciando Tua beleza,
Senhor, terei meus braços sem cansaço, Tua história em meus lábios e a
força da oração.
(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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