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

CELEBRAR EM FAMÍLIA
22º DOMINGO DO TEMPO COMUM
30 DE AGOSTO DE 2020
5º DOMINGO DO “MÊS VOCACIONAL”
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.
O mês de agosto, conforme costume da Igreja no Brasil, é dedicado à
oração, reflexão e ação nas comunidades sobre o tema das vocações.
Neste quinto Domingo do mês queremos lembrar a vocação dos
catequistas.
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CELEBRAÇÃO
O SENHOR NOS REÚNE
Canto:1
Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te
siga, respondo: “Eis-me aqui!”.
1. Profetas te ouviram e seguiram tua voz, andaram mundo afora e
pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando teu vigor.
Profeta – Tu me chamas: Vê, Senhor, aqui estou!
2. Nos passos de teu Filho toda a Igreja também vai, seguindo teu
chamado de ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem
medir. Apóstolo - me chamas: Vê, Senhor, estou aqui!
3. Os séculos passaram, não passou, porém, tua voz, que chama ainda
hoje, que convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais
que a si e dizem com firmeza: Vê, Senhor, estou aqui!
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.: Hoje é domingo, dia do Senhor, celebramos com alegria a páscoa de
Jesus em nossa Família em comunhão com todos os irmãos e irmãs que
participam da Eucaristia e celebram a Palavra de Deus. Queremos
seguir Jesus e reconhecê-lo nas estradas da vida, por isso nesse 5º
domingo do mês vocacional queremos rezar pela vocação e missão de
todos os catequistas que fazem com que Jesus seja conhecido e amado
por tantas crianças, adolescentes, jovens e adultos. Louvemos a Jesus
pelo dom de sua páscoa e por nos convidar a sermos colaboradores de
sua missão.
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. Reconheçamo-nos necessitados da
misericórdia do Pai.
(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.
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https://www.youtube.com/watch?v=F-4mZTI88qs
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D.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
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).
D.: Ó Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos
corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para
alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos
destes. 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:

(Jr 20, 7-9)

L.: Leitura do Livro do profeta Jeremias.
Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir; foste mais forte, tiveste mais
poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro, todos zombam de mim.
Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e
invocando calamidades; a palavra do Senhor tornou-se para mim fonte
de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: “Não quero mais
lembrar-me disso nem falar mais em nome dele”. Senti, então, dentro de
mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo; desfaleci, sem forças
para suportar. Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus.
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Salmo:2

Sl 62

T.: A minh’alma tem sede de vós
como a terra sedenta, ó meu Deus!
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,
ao cantar para vós meu louvor! R.
L.: Para mim fostes sempre um socorro;
de vossas asas à sombra eu exulto!
Minha alma se agarra em vós;
com poder vossa mão me sustenta. R.
Aclamação ao Evangelho:3
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo
nos dê do saber o espírito;
conheçamos, assim, a esperança
à qual nos chamou, como herança!
EVANGELHO:
(Mt 16, 21-27)
L.: Do Evangelho segundo Mateus
Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir
a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes
e dos mestres da Lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia.
Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo:
“Deus não permita tal coisa, Senhor! Que isso nunca te aconteça!”.
Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: “Vai para longe, Satanás!
Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de
Deus, mas sim as coisas dos homens!”. Então Jesus disse aos
discípulos: “Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a
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https://www.youtube.com/watch?v=F4hy1P2DkBQ
https://www.youtube.com/watch?v=vMfMBtkfwX8

4

sua cruz e me siga. Pois, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la; e
quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que
adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O
que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem
virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada
um de acordo com sua conduta”. 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.

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:
1.
Senhor, vós chamastes os doze primeiros discípulos e os
constituístes como a vossa primeira comunidade de fé. Daí a vossa
Igreja, comunidade peregrina, a graça de sempre se sentir chamada a
ser no mundo sinal do teu Reino, nós vos pedimos:
T.: Senhor escutai o nosso clamor!
2.
Senhor, vós nos ensinais o caminho do desprendimento
evangélico para vos seguir com radicalidade. Olhai com bondade pelos
ministros da vossa Igreja para que na pobreza evangélica deem o
testemunho autêntico da vossa presença, nós vos pedimos:
T.: Senhor escutai o nosso clamor!
3.
Senhor, vós nos destes como exemplo a vossa vida doada em
favor de todos, olhai com bondade os vocacionados e vocacionadas da
tua Igreja que aprendam, nos diversos ministérios e vocações, a serem
cristãos autênticos que doam a própria vida como sinal da fidelidade e
do amor a vós, nós vos pedimos:
T.: Senhor escutai o nosso clamor!
4.
Senhor, a vossa Palavra é viva e eficaz. Olhai com bondade hoje
para os catequistas e os demais ministérios que auxiliam no caminho
de iniciação à vida cristã para que eles continuem dando o bom
testemunho da experiência que fizeram convosco, nós vos pedimos:
T.: Senhor escutai o nosso clamor!
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D.: Peçamos ao Senhor Jesus o dom de vocações para os diversos
ministérios na Igreja:
T.: Jesus, Mestre Divino, que chamastes os Apóstolos a vos
seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas
famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a
muitos de nossos jovens.
Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam
fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como
religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o
bem do povo de Deus e de toda humanidade. Amém!
D.: Com as palavras de Jesus nos dirigimos ao Pai dizendo:
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.
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 ou um canto:
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.
Sugestão de Cantos:
A)4
1. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar. Se ouvires a voz do
tempo mandando esperar.
A decisão é tua! (Bis) São muitos os convidados. (Bis) Quase
ninguém tem tempo. (Bis)
2. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar. Se ouvires a voz do
mundo, querendo te enganar.
3. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu. E o mundo passando
fome, passando fome de Deus.
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https://www.youtube.com/watch?v=U1U17cLGlMk
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B)5
Poucos os operários, poucos trabalhadores e a fome do povo
aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve esta nossa
prece, põe sangue novo nas veias da tua Igreja.
1. Falta pão porque falta trigo. Falta trigo porque não semeiam e faltam
semeadores porque ninguém foi lá fora chamar. Falta fé porque não se
ouve. Não se ouve porque não se fala e falta esse jeito novo de levar luz
e de profetizar.
2. Falta gente pra ir ao povo, descobrir porque o povo se cala. Pastores e
animadores pra incentivar o teu povo a falar. Falta luz porque não se
acende. Não se acende porque faltam sonhos e falta esse jeito novo de
levar luz e falar de Jesus.
C)
Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir; numa luta desigual
dominaste-me, Senhor. E foi tua a vitória.
1. Vantagens e honras são perdas para mim, distante do conhecimento
deste bem supremo que é Cristo, meu Senhor.
2. Para conhecê-lo fui longe e me perdi. Agora que o encontrei não
quero mais deixá-lo.
3. Nada sou na minha justiça que é só aparência, mas sobre tudo sou
na justiça de Deus que nasce da Fé em Cristo.
4. Quero conhecê-lo ainda mais e a força da sua ressurreição. Sei que
conhecê-lo é sofrer e morrer com Ele, mas a vida é mais forte.

(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).
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https://www.youtube.com/watch?v=2kKpgD_b3KY
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