
 

 

 

CELEBRAR EM CASA 

Domingo do dar a Cesar o que é de Cesar  
e a Deus o que é de Deus 

29º do Tempo Comum – 2020 

 
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, Deus da criação! (bis) 
Recebe nossa prece, nossa louvação! (bis) 
- Venham, adoremos, Cristo ressurgiu; (bis) 
o universo inteiro, em seu amor remiu.  
- Toda criatura dance de alegria, (bis) 

Deus, em seu grande amor, nos governa e guia! 
(bis) 
- Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! 
(bis) 

- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis) 
Com todo o universo, a Deus louvação! (bis) 

2. RECORDAÇÃO DA VIDA 

Em nossa reunião neste domingo, que 
recorda a criação de Deus e a nova criação 
pela ressurreição de Jesus, agradeçamos 
pela imagem que o criador gravou no 
coração dos seus filhos e filhas.  

Quem preside, convida as pessoas a retomarem a 

semana que passou, a lembrar fatos e situações 
que manifestam o reino presente no meio de nós ou 
que clamam pela vinda do reino.  

As pessoas falam... Quem preside introduz a oração 
do salmo. 

3. SALMO 3. SALMO 8 

Cantemos a grandeza de Deus e a dignidade 
imensa que ele deu à pessoa humana. Adoremos o 
Cristo, imagem da nova humanidade, Senhor do 
universo.  

1. Teu nome é, Senhor, maravilhoso,  
Por todo o universo conhecido;  

O céu manifesta a tua glória,  
Com teu resplendor, é revestido.  

2. Até por crianças pequeninas  
Perfeito louvor te é cantado;  
É força que barra o inimigo,  
Reduz ao silêncio o adversário.  

3. Olhando este céu que modelaste,  
A lua e as estrelas a conter;  
Que é, ó Senhor, o ser humano  
Pra tanto cuidado merecer?  

4. A um Deus semelhante o fizeste,  
Coroado de glória e de valor;  

De ti recebeu poder e força  
Pra tudo cuidar e ser Senhor.  

5. Dos bois, das ovelhas nos currais,  
Das feras que vivem pelas matas;  
Dos peixes do mar, dos passarinhos,  

De tudo o que corta o ar e as águas.  

6. Teu nome é, Senhor, maravilhoso,  
Por todo o universo conhecido;  
O céu manifesta a tua glória,  
Com teu resplendor é revestido.  

7. A ti seja dada toda a glória,  

Deus, fonte de vida e verdade,  
Amor maternal que rege a História,  
Vem, fica pra sempre ao nosso lado.  

- Oração silenciosa 

4. ORAÇÃO 

Ó Deus da vida,  
dá-nos, a cada dia,  
a graça de estar sempre a teu dispor  
e te servir com um coração indiviso.  

Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 
5. REFRÃO – para acolher o evangelho 

Tua Palavra é lâmpada para meus pés, Senhor, 
Lâmpada para meus pés e luz, luz para o meu 

caminho, 
Lâmpada para meus pés e luz, luz para o meu 
caminho, 
 

6. LEITURA DO EVANGELHO – Mateus 22,15-21 

- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura: 

Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Mateus.  

Naquele tempo: 15Os fariseus fizeram um plano para 
apanhar Jesus em alguma palavra. 16Então 
mandaram os seus discípulos, junto com alguns do 
partido de Herodes, para dizerem a Jesus: 'Mestre, 

sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o 
caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela 
opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas 
aparências. 17Dize-nos, pois, o que pensas: É lícito ou 
não pagar imposto a César?' 18Jesus percebeu a 
maldade deles e disse: 'Hipócritas! Por que me 

preparais uma armadilha? 19Mostrai-me a moeda do 
imposto!' Trouxeram-lhe então a moeda. 20E Jesus 
disse: 'De quem é a figura e a inscrição desta 
moeda?' 21Eles responderam: 'De César.' Jesus então 
lhes disse: 'Dai pois a César o que é de César, e a 

Deus o que é de Deus.' Palavra da Salvação. 

7. MEDITAÇÃO  



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

Nos evangelhos que ouvimos nos últimos 
domingos estamos acompanhando a tensão entre 
os chefes religiosos e Jesus. No Evangelho deste 
domingo, aproximam-se de Jesus com uma 
armadilha, dois grupos: os fariseus, religiosos e 

cumpridores da lei e um grupo político 
simpatizante de Herodes. Perguntam a Jesus: é 
lícito pagar imposto a César?  

A resposta de Jesus não justifica, como 
muitos podem pensar, a separação entre o mundo 
profano e o mundo sagrado, entre o mundo de 

Deus e o da luta pela sobrevivência. De fato, 
estando no mundo, os cristãos, fazem parte das 
leis que regem o mundo, pagam os impostos, 
usam a moeda que todo o povo usa. O problema é 
que naquele tempo, como hoje em dia, o deus 

dinheiro determina as relações humanas. A pessoa 
passou a ter o valor do mercado, vale enquanto 
produz. Além disso, a produção se destina a quem 
detém o poder econômico e a pessoa que trabalha 
se obriga a  sobreviver de migalhas.  

Por isso Jesus não responde ao que eles 

perguntam. Ao indagar pela imagem impressa na 
moeda, Jesus recorda a imagem que o criador 
imprimiu no ser humano feito à imagem e 
semelhança de Deus. A imagem da moeda diz que 
o dinheiro pertence a Cesar, mas a imagem de 
Deus gravada no coração de cada ser humano, diz 

que pertencemos a Deus. Portanto, não podemos 
decidir a nossa vida a partir do dinheiro, mas 
segundo o projeto de Deus. 

A cada momento precisamos decidir o 
caminho a seguir.  A palavra de Deus que nos é 
dada a cada domingo, em nossa reunião de 

oração, atua como formadora da nossa 
consciência e nos fornece os critérios para que 
possamos julgar e decidir a nossa vida segundo os 
caminhos de Deus. 

8. PRECES 

Ao Pai, rico em misericórdia e cuidado, elevemos 
com fé, nossa oração comum. 

Escuta-nos, Senhor. 

- Por todas as Igrejas cristãs, para que busquem, 
antes de tudo, o Reino de Deus e sua justiça e não 
se deixem seduzir por aqueles que buscam nas 
Igrejas apoio para a sua iniquidade. 

Escuta-nos, Senhor. 

- Para que os cristãos e cristas, em nome da fé de 

Jesus, se engajem na política, a serviço do bem 
comum, sobretudo a favor dos pobres.  

Escuta-nos, Senhor. 

- Para que cresça em nós atitudes de cuidado com 
a casa comum, que cessem as queimadas e os 

desmatamentos, que as águas se mantenham 
limpas e jamais sejam privatizadas.   

Escuta-nos, Senhor. 

- Preces espontâneas... Quem preside conclui: 

Atende-nos, ó Pai, por Cristo Jesus, na unidade do 
Espírito Santo. Amém. 

9. 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 a oração que ele nos ensinou: Pai 

nosso... 

10. ORAÇÃO 

Deus de bondade,  

o teu poder e a tua força se revelam  
no carinho com que cuidas  
dos pobres e dos pequenos.   
Livra-nos dos perigos que põem em risco 
nosso corpo,  
das tentações que ameaçam  

nossas opções de fé,  
do desprezo e da opressão dos grandes.  
Dá-nos a graça de sermos sempre 
fiéis e obedientes aos teus caminhos,  
em todos os momentos de nossa vida.   

Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 
12. BÊNÇÃO 

Que o Deus de toda consolação nos liberte de 
todos os males e disponha na sua paz os nossos 
dias. Amém 

Abençoe-nos, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 

 

 

 

 

BÊNÇÃO À MESA 

Antes de sentar-se à mesa quem preside faz a bênção: 

Nós te agradecemos, ó Deus, porque, ressuscitado, 
Jesus quis fazer do alimento preparado e partilhado 

fraternamente, sinal de que Ele está vivo e nos 
anima a cada novo dia. Hoje, ele nos alegra com a 
sua presença entre nós, enquanto comemos e 
bebemos em seu nome, como irmãos e irmãs. 
Derrama sobre nós e estes alimentos, a tua bênção, 

para que alimentados por eles sejamos sustentados 
na comunhão contigo e entre nós e com todo o 
universo criado. Amém. 
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