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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA 
6º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

13 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

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 crucifixo, um vaso 

de flores, 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). 

 

 

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 

Sê a rocha que me abriga, casa forte que me salva; para honra do 
teu nome és o guia que me ampara! 

 
1. Ponho em Deus minha esperança, que eu não seja envergonhado. Já 

que és justo, me defende; sei que vou ser libertado. Vem ouvir a minha 
voz, eu estou angustiado! 

 
2. Sê pra mim uma rocha firme, sê pra mim seguro abrigo, sê pra mim 

uma fortaleza. Me orienta e eu vou contigo. Eu te entrego o meu espírito 
desde agora, eu te bendigo. 
 

3. Confiando em tua face, vão vencer os intrigantes. Recebidos em tua 
tenda, proteção terão constante. Sê bendito meu Senhor, sê bendito em 

todo instante. 
 

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.: Nossa família aqui se reúne para celebrar a nossa fé, renovarmos 
nossa aliança com o Senhor e sermos por Ele alimentados, nutridos por 

sua palavra. Humildemente peçamos o perdão de nossos pecados. 
 

(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. 

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 

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=Tk-SkYcspWQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Tk-SkYcspWQ
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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.: Oremos. (Silêncio) Ó Deus, que prometestes permanecer nos 
corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa graça, viver de tal modo, 

que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
 

D.: Rezemos para que nossos ouvidos se abram ao anúncio da boa 
nova: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis... 

 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 
Primeira Leitura:         (Jr 17,5-8) 

 
L.: Leitura do Livro do Profeta Jeremias. 

Isto diz o Senhor: “Maldito o homem que confia no homem e faz 
consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta 
do Senhor; como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, 

prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. 
Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor; é 

como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca 
de umidade, por isso não teme a chegada do calor: sua folhagem 

mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de 
dar frutos”. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

Salmo:2                  (Sl 1) 
 

T.: É feliz quem a Deus se confia! 
 

L.: Feliz é todo aquele que não anda 
conforme os conselhos dos perversos; 

que não entra no caminho dos malvados,* 
nem junto aos zombadores vai sentar-se; 

mas encontra seu prazer na lei de Deus * 
e a medita, dia e noite, sem cessar. R. 

 
L.: Eis que ele é semelhante a uma árvore,* 
que à beira da torrente está plantada; 

ela sempre dá seus frutos a seu tempo, † 
e jamais as suas folhas vão murchar. * 

Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. R. 

                                                 
2 https://www.youtube.com/watch?v=iV7F2sGJKCY 

https://www.youtube.com/watch?v=iV7F2sGJKCY
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L.: Mas bem outra é a sorte dos perversos. † 

Ao contrário, são iguais à palha seca * 
espalhada e dispersada pelo vento. 

Pois Deus vigia o caminho dos eleitos,* 
mas a estrada dos malvados leva à morte. R. 
 

Segunda Leitura:             (1Cor 15,12.16-20) 
 

L.: Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios. 
Irmãos: Se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem 

alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois, se os 
mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se 

Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estais 
nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo 

pereceram. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em 
Cristo, nós somos – de todos os homens – os mais dignos de compaixão. 

Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos 
que morreram. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

Aclamação ao Evangelho:3 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

 
Ficai muito alegres, saltai de alegria, 

pois, tendes um prêmio bem grande nos céus. 
Ficai muito alegres, saltai de alegria, 
Amém! Aleluia, Aleluia! 
 
EVANGELHO:           (Lc 6,17.20-26) 

 
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 

Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou 
num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande 

multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e 
Sidônia. E, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: “Bem-

aventurados vós, os pobres, porque vosso é o Reino de Deus! Bem-
aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados! Bem-

aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir! Bem-
aventurados, sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, 

vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do 
Homem! Alegrai-vos, nesse dia, e exultai pois será grande a vossa 

recompensa no céu; porque era assim que os antepassados deles 
tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa 

consolação! Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome! 
Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas! Ai de vós 

quando todos vos elogiam! Era assim que os antepassados deles 

                                                 
3 https://www.youtube.com/watch?v=IyG1qZXzUtg 

https://www.youtube.com/watch?v=IyG1qZXzUtg
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tratavam os falsos profetas”. 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 dos céus 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.: Inspirados na Palavra que ouvimos, elevemos a Deus Pai as nossas 
preces confiantes: 

 
T.: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor! 
 

L.: Iluminai sempre a vossa Igreja, para que seja a Igreja das bem-
aventuranças e se ponha sempre no caminho de seguimento de Jesus, 

levando outras pessoas a segui-lo, nós vos pedimos. 
 

L.: Por nossas comunidades, para que aprendamos o novo jeito criativo 
e santificador de viver o Evangelho e a dinâmica do vosso Reino pelas 

bem-aventuranças, nós vos pedimos. 
 

L.: Dai-nos sempre o dom da alegria do Evangelho para superarmos as 
dificuldades que a vida nos impõe, nós vos pedimos. 

 
(Preces espontâneas...)  

 
D.: Continuemos a nossa oração dizendo:  

T.: Pai nosso...  
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos 

corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus, e de seu 
Filho, nosso Senhor Jesus Cristo.  

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. 
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Pode concluir-se com a seguinte antífona mariana ou um canto:4 

 
T.: 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.  

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

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

