
 

CELEBRAR EM CASA  

Domingo do verdadeiro tesouro e da espera vigilante.  

19º do Tempo Comum – Ano C - 2022 

Prepare um espaço com cadeiras em circulo, coloque no centro sobre 

um tecido a bíblia e uma vela, convide as pessoas para se juntarem 
[mantendo a necessária distância]. Alguém acende a vela. Todos 

ficam em silêncio por algum tempo. A pessoa que vai presidir 

começa a celebração com os versos da abertura. 

1. ABERTURA 

- Quem preside canta, os demais repetem fazendo o sinal da cruz 

enquanto canta o primeiro verso: 

-  Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)  
Vem não demores mais vem nos libertar. (bis)   
- Venham adoremos, Cristo ressurgiu! (bis) 
A criação inteira, o Senhor remiu. (bis) 
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (Bis) 
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos. (bis) 
Povo de sacerdotes, a Deus louvação. (bis) 

2. RECORDAÇÃO DA VIDA 

Neste domingo do verdadeiro tesouro, que o Senhor 
mesmo renove em nós o desejo   de orientar para ele o 
nosso coração.  
- Quem coordena a celebração convida as pessoas a partilharem 

fatos da semana que passou, que são sinais da manifestação de 



Deus entre nós. 

3. SALMO 90 (89)  
Este salmo, atribuído a Moisés, medita sobre a vida que é 
frágil e expressa a confiança no Senhor que nos salva. Nós o 
rezamos hoje, para que o Senhor nos conceda a graça de fazer 
do tempo da nossa vida, uma oportunidade de amar e servir. 

1. Senhor, tens sido sempre o nosso abrigo!  
Bem antes que as montanhas se elevassem  
Bem antes que este mundo fosse erguido. 

 2. És Deus de geração em geração!  
Disseste ao ser humano que criaste:  
Voltai ao pó, voltai, filhos de Adão.  

 3. Pra ti mil anos logo vão embora  
Igual ao dia de ontem que passou  
Ou como a noite curta, não demora.  

 4. Tu os levas, feito o sono da manhã  
Que passa igual à erva que floresce  
E à tarde, já fenece, seca e vã.  

 5. Tua ira nos deixou apavorados;  
Diante de tua face, nossas culpas;  
Segredos, à tua luz, são revelados.  

 6. Como um suspiro passam nossos dias,  
Setenta anos dura nossa vida,  
Oitenta pra quem tem muita energia.  

 7. Correndo os anos passam, com aflições.  
Ensina a bem contar os nossos dias,  
Tornando sábios nossos corações.  

 8. Aos que te servem, volta, ó meu Senhor,  
E, alegres, toda a vida cantaremos.  
Desde a manhã nos mostra o teu amor.  

 9. O que sofremos, muda em alegria;  
 Revela a nós, teus servos, o que fazes:  
 Aos nossos filhos, tuas maravilhas.  

10. Que venha sobre nós tua doçura;  
 Das nossas mãos, confirma o trabalho;  
 Vem dar tua bênção, dando-nos fartura.  



11. Louvor a ti, ó Pai, Deus de bondade,  
 Em Cristo resplandece a tua face,  
 No Espírito, teu dom, tua claridade. 
 

- Oração silenciosa 

 
4. ORAÇÃO 

Oremos ao Senhor... [breve silêncio] 

Deus terno e carinhoso,  
que nos dás a alegria de te chamarmos de Pai,  
ajuda-nos a viver como teus filhos e filhas,  
partilhando entre nós tudo o que nos deste  
e esperando até o fim em tuas promessas.  
Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 
5. PARA ACOLHER O EVANGELHO 

Mandai o vosso Espírito Santo,  
o paráclito aos nossos corações 
e fazei-nos conhecer as Escrituras, 
as Escrituras que foram por ele inspiradas. 

6. LEITURA DO EVANGELHO – Lucas 12,32-48 

- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura: 

Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 32 "Não tenhais 
medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós 
o Rein 
33Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se 
estraguem, um tesouro no céu que não se acabe; ali o ladrão 
não chega nem a traça corrói. 34Porque onde está o vosso 
tesouro, aí estará também o vosso coração.  
35Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. 
36Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar 
de uma festa de casamento, para lhe abrirem, imediatamente, 
a porta, logo que ele chegar e bater. 37Felizes os empregados 
que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade 
eu vos digo: Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à 
mesa e, passando, os servirá. 38E caso ele chegue à meia-noite 
ou às três da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar! 



39Mas ficai certos: se o dono da casa soubesse a hora em que 
o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. 
40 Vós também ficai preparados! Porque o Filho do Homem vai 
chegar na hora em que menos o esperardes". Palavra da 
salvação. 
 

7. MEDITAÇÃO  

- Quem preside lê o texto abaixo e abre para a partilha do grupo: 

Vivendo num mundo mercantilista, o mundo 
mediterrâneo do tempo do império romano, a pobre 
comunidade de Lucas sente-se insegura e impotente diante do 
mal causado pelas falsas ilusões de riqueza e bem-estar. Neste 
contexto, recordam a palavra de Jesus: “Não temas, pequeno 
rebanho, porque o Pai decidiu lhes dar o reino”. Além de 
exorcizar o medo, esta palavra ajudou estes grupos de 
despossuídos e marginalizados a se assumirem como herdeiros 
do reino e a organizarem um estilo novo de viver as relações 
econômicas e sociais, o que exige libertar-se dos apegos e de 
interesses puramente individuais. A atitude para com os bens 
terrenos não é uma questão insignificante, é ponto de 
referência do que é realmente importante na vida. O tesouro 
diz respeito aos interesses profundos que orienta nossas 
buscas e nossa atividade.   

Lucas acrescenta algumas parábolas sobre a vinda de 
Jesus. Desafia a comunidade, principalmente os que tem 
encargo pastoral a estarem sempre prontos em atitude de 
vigilância, expressa no simbolismo das lâmpadas acesas e dos 
rins cingidos. Estar cingidos é estar disponível e estar de 
lâmpadas acesas é estar preparados para enfrentar a noite, 
momento em que mais facilmente podemos ser tomados de 
surpresa.  

Na celebração, expressamos a ânsia coletiva, e também 
pessoal, pela vinda do reino. O ponto de gravitação da nossa 
vida é Deus e o seu reino. A vida é breve. Além disso, a 
promessa da vinda do Senhor relativiza tudo. Damos uma 
contribuição à história da humanidade e terminamos a nossa 
viagem. Assim, Cristo nos alerta a ter um tesouro que 
influencie a nossa vida e dê as razões de nossa esperança, no 
meio das lutas de cada dia e até mesmo das contradições de 
nossa vida.  



 
 

9. PRECES  

Invoquemos a Cristo, de quem procede todo o bem e 
peçamos com coração sincero:  

Ouve, Senhor, nossa oração. 

- Dá, Senhor, à tua Igreja a solicitude pastoral; que esteja 
cingida e de lâmpadas acessar para enfrentar a escuridão da 
noite com quem a ela se achega em sua peregrinação 
humana. 

Ouve, Senhor, nossa oração. 

- Desperta Senhor, a consciência dos que vivem na 
abundância dos bens, para que descubram o caminho da 
solidariedade como verdadeira alegria. 

Ouve, Senhor, nossa oração. 

- Dá ao povo do nosso país uma consciência cidadã, para 
que tenha o necessário o discernimento e a determinação 
na escolha dos novos dirigentes.   

   - Preces espontâneas... Quem preside conclui: 

Nós te suplicamos, ó Cristo, tu que és nosso intercessor e 
Salvador, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

10. PAI NOSSO  

   - Quem preside faz o convite: 

Obedientes à palavra de Jesus, sob a inspiração do seu 
Espírito que ora em nós, rezemos com confiança: Pai 
nosso... 

11. ORAÇÃO 

Ó Deus sempre fiel, promessa de vida,  
tu chamas a humanidade inteira a te seguir.  
Olha, então, nós te pedimos,  
por todos os que te servem com alegria  
no meio das lutas e aflições deste mundo,  
em todos os cantos da terra.  
Liberta-nos das tentações e  
dá-nos o óleo da tua graça,  
para que tenhamos sempre acesa a chama da fé,  
até o dia da manifestação de Jesus Cristo,  



teu filho amado, bendito para sempre. Amém. 
 
 
12. BÊNÇÃO 

Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os 
nossos dias e nos bençoe, o Pai e Filho e Espírito Santo.  
Amém. 

 

ORAÇÃO À MESA 

   - Estando todos/as em torno da mesa, quem preside faz a 
oração: 

Vem Senhor, à nossa mesa e dá-nos o vinho novo da tua 
presença. A nós que recebemos o dom da tua Palavra, 
concede a tua bênção sobre nós e estes alimentos e renove 
na humanidade a esperança de dias melhores.  A ti a glória 
pelos séculos. Amém.  

Em nome do Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.  
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