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CELEBRAR EM FAMÍLIA  
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17 DE JANEIRO DE 2021 
 

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. 

(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). 
 



CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto:1 
 
1. No meu coração sinto o chamado 

fico inquieto: preciso responder 
então pergunto: "Mestre, onde moras?" 

E me respondes que preciso caminhar. 
Seguindo teus passos, fazendo a história, 
construindo o novo no meio do povo. 

Seguindo teus passos, fazendo a história, 
construindo o novo no meio do povo. 
 

Mestre, onde moras? Mestre, onde estás? 
No meio do povo. Vem e verás. 

No meio do povo. Vem e verás. 
 
2. Te vejo em cada rosto das pessoas, 

tua imagem me anima e faz viver. 
No coração amigo que se doa, 

no sonho do teu Reino acontecer. 
Teu Reino é justiça, é paz, é missão. 
É a boa nova da libertação! 

Teu reino é justiça, é paz, é missão. 
É a boa nova da libertação! 
 

3. Tua palavra abre novos horizontes, 
é convite de serviço aos irmãos. 

Me consagra, me envia a assumir 
teu projeto nesta vida, neste chão. 
Meu "sim" é resposta, é meu jeito de amar, 

estar com teu povo, contigo morar. 
Meu "sim" é resposta, é meu jeito de amar, 

estar com teu povo, contigo morar. 
 
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
D.: O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e 
a constância de Cristo, esteja conosco. 

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

D.: O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra, nos chama a 
conversão. Reconheçamos os nossos pecados e invoquemos com 
confiança a misericórdia do Pai. 

(Breve momento de silêncio) 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=qRdxTLU7Mgk  

https://www.youtube.com/watch?v=qRdxTLU7Mgk


D.: Senhor, Filho de Deus, que, nascendo da Virgem Maria, vos fizestes 

nosso irmão, tende piedade de nós.  
T.: Senhor, tende piedade de nós.  

D.: Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa 
fraqueza, tende piedade de nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós! 

D.: Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, 
tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

D.: Deus de infinita misericórdia, veja nosso coração arrependido, tenha 
piedade de nós e nos faça participar um dia das alegrias da 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, 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)

 
Glória a Deus lá nos céus e paz 
na terra aos seus!2  

 
1. Glória a Deus nos altos céus!  

Paz na terra a seus amados! 
A vós louvam, Rei celeste, 
os que foram libertados! 

 
 
 

 
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, 

Adoramos, bendizemos; 
damos glória ao vosso nome, 
vossos dons agradecemos. 

 
 

 
 
 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=_vWAf2GGi2c 

 
 
 

 
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, 

Unigênito do Pai, 
Vós de Deus Cordeiro Santo, 
nossas culpas perdoai! 

 
4. Vós, que estais junto do Pai, 
como nosso intercessor, 

acolhei nossos pedidos, 
atendei nosso clamor! 

 
5. Vós somente sois o Santo, 
o Altíssimo, o Senhor, 

com o Espírito Divino, 
de Deus Pai no esplendor! 

https://www.youtube.com/watch?v=_vWAf2GGi2c
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D.: Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai 

com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. 

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:       (1Sm 3,3b-10.19) 

L.: Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde 
se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: “Samuel, 

Samuel!” Ele respondeu: “Estou aqui”. E correu para junto de Eli e 
disse: “Tu me chamaste, aqui estou”. Eli respondeu: “Eu não te chamei. 

Volta a dormir!” E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: “Samuel, 
Samuel!” E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: “Tu me 
chamaste, aqui estou”. Ele respondeu: “Não te chamei, meu filho. Volta 

a dormir!” Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois, até então, a 
palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela 

terceira vez: “Samuel, Samuel!” Ele levantou-se, foi para junto de Eli e 
disse: “Tu me chamaste, aqui estou”. Eli compreendeu que era o Senhor 
que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: “Volta a deitar-

te e, se alguém te chamar, responderás: ‘Senhor, fala, que teu servo 
escuta!’” E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-
se junto dele e chamou-o como das outras vezes: “Samuel, Samuel!” E 

ele respondeu: “Fala, que teu servo escuta”. Samuel crescia, e o Senhor 
estava com ele. E não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. 

Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 
 

Salmo:3                                       (Sl 39) 
T.: Eu disse: “Eis que venho, Senhor!” 

Com prazer faço a vossa vontade. 
 
L.: Esperando, esperei no Senhor, e, inclinando-se, ouviu meu clamor. 

Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. R. 
 
L.: Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus 

ouvidos; não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos 
pecados. R. 

 
L.: E então eu vos disse: “Eis que venho!” Sobre mim está escrito no 
livro: “Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa 

lei!” R. 
 
L.: Boas-novas de vossa justiça anunciarei numa grande assembleia; 

vós sabeis: não fechei os meus lábios! R. 

                                                           
3https://www.youtube.com/watch?v=HLMjjHRbYeY 

https://www.youtube.com/watch?v=HLMjjHRbYeY
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Aclamação ao Evangelho:4 

 
T.: Aleluia, aleluia, aleluia 

 
Encontramos o Messias, Jesus Cristo, 
de graça e verdade ele é pleno; 

de sua imensa riqueza 
graças, sem fim, recebemos. 
 

EVANGELHO:        (Jo 1,35-42) 
L.: Do Evangelho segundo João. 

Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e, 
vendo Jesus passar, disse: “Eis o Cordeiro de Deus!” Ouvindo essas 
palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e 

vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: “O que estais 
procurando?” Eles disseram: “Rabi (que quer dizer: Mestre), onde 

moras?” Jesus respondeu: “Vinde ver”. Foram pois ver onde ele morava 
e, nesse dia, permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. 
André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras 

de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e 
lhe disse: “Encontramos o Messias” (que quer dizer: Cristo). Então 
André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: “Tu 

és Simão, filho de João; tu serás chamado Cefas” (que quer dizer: 
Pedra). 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.: Confiantes em Deus, nosso Pai, apresentemos-lhe as nossas preces, 
dizendo: 
T.: Senhor, escutai-nos! 

L.: Senhor, vós escolhestes Simão para ser Pedro. Vos pedimos pelo 

Papa Francisco, para que continue firme na missão de ensinar, 

governar e santificar o povo de Deus. Rezemos. 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=m3-80L003vU 

https://www.youtube.com/watch?v=m3-80L003vU
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L.: Senhor, vos pedimos pela Igreja, para que, tendo fixo o olhar em 

Jesus, vosso Filho, anuncie sempre com fé e vigor o “Cordeiro de Deus”, 

corpo dado e sangue derramado pela vida do mundo. Rezemos! 

T.: Senhor, escutai-nos! 

L.: Senhor, vós chamastes Samuel insistentemente e Eli lhe fez 
compreender que era o Senhor. Fazei que jamais nos faltem pessoas 

para nos ajudar no reconhecimento de vossa voz que muitas vezes nos 
chama e não conseguimos identificar o seu chamado. Rezemos. 
T.: Senhor, escutai-nos! 

L.: Senhor, vos pedimos pelos jovens, para que na busca de respostas 

para a sua vocação, encontrem apoio e acompanhamento no processo 
da descoberta e amadurecimento. Rezemos. 
T.: Senhor, escutai-nos! 

L.: Senhor, vos pedimos por esta família, para que sendo a vossa 
morada, consiga expressar no mundo o testemunho de vossa presença. 

Rezemos! 
T.: Senhor, escutai-nos! 

 
D.: Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Nosso Senhor.  

 
T.: Amém! 
 

D.: Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos 
ensinou: 

T.: Pai nosso... 

 
INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

D.: O Deus todo-poderoso nos conceda a sua alegria e nos abençoe. 

T.: Amém. 
D.: O Filho de Deus nos acompanhe com solicitude na alegria e na 
tristeza. 

T.: Amém. 
D.: O Espírito Santo derrame, sem cessar, a caridade em nossos 
corações. 

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.  
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Sugestão de Canto:5 

 
Um dia, como qualquer outro dia. 
O Senhor me criou para uma grande missão. 
Um jovem, como qualquer outro jovem. 
O Senhor me chamou para uma grande missão. 
 
Eu nada sabia, eu nada entendia. 
Eu nada previa de uma grande missão. 
Eu me encantei, me apaixonei. 
O barco larguei por uma grande missão. 
 
Eu disse sim, ó Senhor. 
Eu disse sim por amor. 
Pronto pra ir eu estou para uma grande missão. (2x). 
 

Um mundo, como qualquer outro mundo. 
O Senhor me elegeu para uma grande missão. 
Um povo, como qualquer outro povo. 
O Senhor me enviou para uma grande missão. 
 
Eu não resisti, eu quase morri. 
Chorei e sorri por uma grande missão. 
A vida arrisquei, eu tudo deixei. 
E a cruz carreguei por uma grande missão. 

 

                                                           
5 https://www.youtube.com/watch?v=xvdnoJ9lQK0 

https://www.youtube.com/watch?v=xvdnoJ9lQK0

