
1 

 

 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA 

28º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

10 DE OUTUBRO DE 2021 
 

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.  

 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. Os 
cantos são sugestões e podem ser substituídos por outros, levando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 
 

 

Para acessar semanalmente o subsídio “Celebrar em Família” acesse o 

site cnbb.org.br, na aba principal clique em “Formação”, depois 

“Downloads”, ou acesse diretamente o link: 

https://www.cnbb.org.br/downloads/ 

 

https://www.cnbb.org.br/downloads/
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CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto:1 
 

Ide pelo mundo, ide pelo mundo 
e anunciai, e anunciai, o Evangelho a toda criatura. 

 
1. Eu vos envio, servidores do Reino, 

onde estiverdes eu convosco estarei. 
Eu vos envio, despojados de tudo, 

só levareis a bagagem do amor. 
 
2. Eu vos envio, promotores da paz, 

ministros sois da reconciliação. 
Eu vos envio, mensageiros alegres, 

quem encontrardes tratareis com amor. 
 

3. Eu vos envio, testemunhas da vida, 
clamor supremo, vocação universal. 

Eu dou a todos vida plena e fecunda, 
sinais de morte combatei, é o mal. 

 
 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 

D.: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. 

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

D.: Celebrando com intensidade e alegria nossa fé na Ressurreição, 
encontramo-nos no dia que o Senhor fez para nós. Peregrinos que 

somos, desejamos ardentemente participar da Vida eterna. Conscientes 
de que precisamos superar o apego as coisas terrenas e praticar os 

mandamentos sintetizados no amor à Deus e ao próximo, acolhemos a 
Palavra de Deus “que é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer 
espada de dois gumes” (Hebreus 4,12a). Como família, façamos nossas 

súplicas penitenciais: 
 

(Breve momento de silêncio) 
 

D.: Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro arrependido, tende 
piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós. 
 

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=U-kQI8y6EA0 

https://www.youtube.com/watch?v=U-kQI8y6EA0
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D.: Cristo, que prometestes o paraíso ao bom ladrão, tende piedade de 

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

 
D.: Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, 
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. 
 

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 a ̀ 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.: Oremos (pequeno silêncio): 

Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça para que 
estejamos atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  

T.: Amém 
 

D.: “Esta é a obra do Espírito em nós. Ele “recorda-nos” Jesus e torna-o 
presente a nós” (Papa Francisco). Acolhendo a Palavra que é viva e 

eficaz, invoquemos o Espírito Santo, rezando, uma prece feita pelo Papa 
Francisco: 

 
T.: "Espírito Santo eu não sei como é o teu rosto, mas sei que és a 

minha força, a minha luz, que és capaz de fazer-me caminhar e 
ensinar-me a rezar. 'Vem, Espírito Santo'. 

 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 
Primeira Leitura:         (Sb 7,7-11) 

 
L.: Leitura do Livro da Sabedoria. 
“Orei, e foi-me dada a prudência; supliquei, e veio a mim o espírito da 

sabedoria. Preferi a Sabedoria aos cetros e tronos e em comparação com 
ela, julguei sem valor a riqueza; a ela não igualei nenhuma pedra 
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preciosa, pois, a seu lado, todo o ouro do mundo é um punhado de 

areia e diante dela, a prata, será como a lama. Amei-a mais que a saúde 
e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que dela 

irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma 
riqueza incalculável está em suas mãos. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Salmo:2        Sl 89,12-13.14-15.16-17 (R.Cf. 14) 

 

R.: Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, 
e exultaremos de alegria! 

 
L: Ensinai-nos a contar os nossos dias,* 

e dai ao nosso coração sabedoria! 
Senhor, voltai-vos! Até quando tardareis? 

Tende piedade e compaixão de vossos servos! R. 
 

L: Saciai-nos de manhã com vosso amor,* 
e exultaremos de alegria todo o dia! 

Alegrai-nos pelos dias que sofremos, 
pelos anos que passamos na desgraça!  R. 

 
L: Manifestai a vossa obra a vossos servos,* 

e a seus filhos revelai a vossa glória! 
Que a bondade do Senhor e nosso Deus 
repouse sobre nós e nos conduza!* 

Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho.  R. 
 

 
Segunda Leitura:               (Hb 4,12-13) 

 
L.: Leitura da Carta aos Hebreus. 

A Palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada 
de dois gumes. Penetra até dividir a alma e espírito, articulações e 

medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há 
criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto 

aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Palavra do 
Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

 
Aclamação ao Evangelho:3 

T.: Aleluia, aleluia, aleluia. 
 

Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus! 
 

                                                 
2 https://www.youtube.com/watch?v=G4sFbBO4Wp4 
3 https://www.youtube.com/watch?v=iicfna-b9TI 

https://www.youtube.com/watch?v=G4sFbBO4Wp4
https://www.youtube.com/watch?v=iicfna-b9TI
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EVANGELHO:             (Mc 10,17-30) 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. 
Naquele tempo: Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, 

ajoelhou-se diante dele, e perguntou: 'Bom Mestre, que devo fazer para 
ganhar a vida eterna?' Jesus disse: 'Por que me chamas de bom?' Só 
Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não 

matarás; não cometerás adultério; não roubarás; não levantarás falso 
testemunho; não prejudicarás ninguém; honra teu pai e tua mãe!' Ele 

respondeu: 'Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha 
juventude'. Jesus olhou para ele com amor, e disse: 'Só uma coisa te 

falta: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no 
céu. Depois vem e segue-me!' Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e 

foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou 
ao redor e disse aos discípulos: 'Como é difícil para os ricos entrar no 

Reino de Deus!' Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas 
ele disse de novo: 'Meus filhos, como é difícil entrar no Reino de Deus! É 

mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico 
entrar no Reino de Deus!' Eles ficaram muito espantados ao ouvirem 

isso, e perguntavam uns aos outros: 'Então, quem pode ser salvo?' 
Jesus olhou para eles e disse: 'Para os homens isso é impossível, mas 

não para Deus. Para Deus tudo é possível'. Pedro então começou a 
dizer-lhe: 'Eis que nós deixamos tudo e te seguimos'. Respondeu Jesus: 

'Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, 
filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes 

mais agora, durante esta vida - casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e 
campos, com perseguições - e, no mundo futuro, a vida eterna. Palavra 
da Salvação. 

T.: Glória a vós, Senhor. 
 

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

D.: Professemos a nossa fe ́: 
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 a ̀ mansão 
dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; esta ́ 

sentado a ̀ direita de Deus Pai todo-poderoso, donde ha ́ 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 NOSSA ORAÇÃO: 
 

D.: Celebrando o Mês Missionário, rezemos: 
T.: Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão 

e missão. Nós te suplicamos: Derramai a luz da tua esperança sobre 
a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça, 

agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para 
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testemunhar, com ousadia profética e crendo que ninguém se salva 

sozinho, tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário 
do Pai. Maria, Mãe Missionária, e São José, protetor da família, 

inspirem-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. 
Amém.  
 

D: Prossigamos nossa prece dizendo: T: Pai-nosso. 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Ó Deus, sede compassivo para com vosso povo, e não falte vossa 
ajuda, nesta vida, aos que lutam pela vida eterna. 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-se concluir com a oração proposta pelo Papa Francisco na Carta 

Apostólica Patris Corde 

 
T.: Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria! A vós, 

Deus confiou o seu Filho; em vós, Maria depositou a sua confiança; 
convosco, Cristo tornou-Se homem. Ó Bem-aventurado José, 

mostrai-vos pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. 
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo 

o mal. Amém.  
 

Canto: 4 
 

Vai, vai, missionário do Senhor,  
vai trabalhar na messe com ardor. 

Cristo também chegou para anunciar, 
não tenhas medo de evangelizar! 

  
1. Chegou a hora de mostrarmos quem é Deus 

à América Latina e aos sofridos povos seus  
que passam fome, labutam, se condoem, 

mas acreditam na libertação! 
  
2. Se és cristão, és também comprometido, 

chamado foste tu e também foste escolhido 
pra construção do Reino do Senhor. 

Vai, meu irmão, sem reserva e sem temor. 

                                                 
4 https://www.youtube.com/watch?v=jcHXkwVD2Ds 

https://www.youtube.com/watch?v=jcHXkwVD2Ds

