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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  

7º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

20 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 

 
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me 

aqui, Senhor! 
Pra fazer tua vontade, pra viver 

do teu amor, pra fazer tua 
vontade, pra viver do teu amor: 

Eis-me aqui, Senhor! 
 

1. O Senhor é o Pastor que me 
conduz, por caminho nunca visto 

me enviou; sou chamado a ser 
fermento, sal e luz e, por isso, 

respondi: “Aqui estou!” 

2. Ele pôs em minha boca uma 

canção, me ungiu como profeta e 
trovador da história e da vida do 

meu povo e, por isso, respondi: 
“Aqui estou!”. 

 
3. Ponho a minha confiança no 

Senhor, da esperança sou 
chamado a ser sinal; seu ouvido 

se inclinou ao meu clamor; e, por 
isso, respondi: “Aqui estou!”. 

 
 
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
D.: Querida família, experimentamos a misericórdia, o amor e o perdão 

de Deus. Ele nos ama com amor gratuito e nos dá vida em abundância, 
por isso vos desejo que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus 

Cristo, nosso Senhor, estejam conosco. 
T.: Bendito, seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. 

 
D.: Somos chamados a santidade e essa engloba amar a Deus e ao 

próximo como a nós mesmos. A santidade nos impulsiona a sermos 
misericordiosos, ou seja, repelir ódio, violência, inveja: tudo aquilo que 

nos afasta de Jesus.  
 

(Breve momento de silêncio) 
 

D.: Senhor, que viestes, não para condenar, mas para perdoar, tende 
piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós. 
D.: Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de 

nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós. 
D.: Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós.  
D.: Deus todo poderoso no amor, 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 

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=n6JtRdBpUNU 

https://www.youtube.com/watch?v=n6JtRdBpUNU
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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. 

 
D.: Oremos. (Silêncio) Concedei, ó Deus todo-poderoso, que, procurando 

conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas 
palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 

do Espírito Santo. 
T.: Amém. 

 
D.: Rezemos ao Espírito Santo para nos iluminar e nos auxiliar na escuta 

da Palavra de Deus.  
T.: Ó divino Espirito, abri nossos corações à Palavra de Deus, que ela 

seja para nós Caminho, Verdade e Vida. Que a sua luz possa 
encontrar sentido e rumo para nossa vida. Que nela encontremos 

coragem, esperança e principalmente aprendamos a amar e perdoar. 
Aumentai a nossa fé para que vivamos mais intensamente a vida com 

a força do teu amor. Amém. 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 
Primeira Leitura:         (1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23) 

 
L.: Leitura do Primeiro Livro de Samuel. 

Naqueles dias: Saul pôs-se em marcha e desceu ao deserto de Zif. Vinha 
acompanhado de três mil homens, escolhidos de Israel, para procurar 

Davi no deserto de Zif. Davi e Abisai dirigiram-se de noite até ao 
acampamento, e encontraram Saul deitado e dormindo no meio das 

barricadas, com a sua lança à cabeceira, fincada no chão. Abner e seus 
soldados dormiam ao redor dele. Abisai disse a Davi: 'Deus entregou hoje 

em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada, e 
não será preciso repetir o golpe'. Mas Davi respondeu: 'Não o mates! Pois 

quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor, e ficar impune?' 
Então Davi apanhou a lança e a bilha de água que estavam junto da 

cabeceira de Saul, e foram-se embora. Ninguém os viu, ninguém se deu 
conta de nada, ninguém despertou, pois todos dormiam um profundo 

sono que o Senhor lhes tinha enviado. Davi atravessou para o outro lado, 
parou no alto do monte, ao longe, deixando um grande espaço entre eles. 
E Davi disse: 'Aqui está a lança do rei. Venha cá um dos teus servos 

buscá-la! O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua 
fidelidade. Pois ele te havia entregue hoje em meu poder, mas eu não quis 

estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 
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Salmo:2          (Sl 102,1-2.3-4.8.10.12-13) 

 
T.: O Senhor é bondoso e compassivo. 

 
L.: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, 
e todo o meu ser, seu santo nome! 

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, 
não te esqueças de nenhum de seus favores! R. 

 
L.: Pois ele te perdoa toda culpa, 

e cura toda a tua enfermidade; 
da sepultura ele salva a tua vida 

e te cerca de carinho e compaixão. R. 
 

L.: O Senhor é indulgente, é favorável, 
é paciente, é bondoso e compassivo. 

Não nos trata como exigem nossas faltas, 
nem nos pune em proporção às nossas culpas. R. 

 
L.: Quanto dista o nascente do poente, 

tanto afasta para longe nossos crimes. 
Como um pai se compadece de seus filhos, 

o Senhor tem compaixão dos que o temem. R. 
 

Segunda Leitura:           (1Cor 15,45-49) 
 
L.: Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios. 

Irmãos: O primeiro homem, Adão, 'foi um ser vivo'. O segundo Adão é um 
espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem 

natural; depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem, tirado 
da terra, é terrestre; o segundo homem vem do céu. Como foi o homem 

terrestre, assim também são as pessoas terrestres; e como é o homem 
celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos 

a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do 
homem celeste. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

Aclamação ao Evangelho:3 
 

T.: Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. 
 

Eu vos dou este novo mandamento, 
nova ordem, agora, vos dou; 

que, também vos ameis uns aos outros, 
com eu vos amei, diz o Senhor. 
 
 
                                                             
2 https://www.youtube.com/watch?v=KaH1U_-Sj0I 
3 https://www.youtube.com/watch?v=JpDhA9Yu-94 

https://www.youtube.com/watch?v=KaH1U_-Sj0I
https://www.youtube.com/watch?v=JpDhA9Yu-94
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EVANGELHO:                  (Lc 6,27-38) 

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

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: “A vós que me escutais, eu 
digo: Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei 
os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém 

te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te 
tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir e, se 

alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que 
os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles 

que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles 
que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que 

recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais 
somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até 

os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma 
quantia. Ao contrário, amai aos vossos inimigos, fazei o bem e emprestai 

sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será 
grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para 

com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso 
Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados; não condeneis e 

não sereis condenados; perdoai, e sereis perdoados. Dai e vos será dado. 
Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no 

vosso colo; porque com a mesma medida com que medirdes os outros, 
vós também sereis medidos”. Palavra da Salvação. 

T.: Glória a vós, Senhor. 
 

(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 
D.: Professemos juntos 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.: Irmãos e irmãs, elevemos ao Pai de misericórdia as súplicas que 
trazemos em nossos corações. 
 

T.: Pai de misericórdia, escutai as nossas preces. 
 

L.: Fazei da vossa Igreja, ó Pai, sinal de vosso amor e misericórdia nas 
mais diversas realidades onde ela se encontra, rezemos. 
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L.: . Para que não vivamos nossa fé apenas exteriormente, mas 

assumamos, com toda radicalidade, a Nova Lei do amor trazida por Jesus 
Cristo, rezemos. 

 
L.: Abençoai a nossa Diocese, ó Pai, e fazei que a nossa Igreja particular 
seja fermento do vosso amor e bondade em cada uma de suas paróquias, 

rezemos. 
 

L.: Para que, alicerçados em Jesus Cristo, superemos toda tentação de 
ódio e vingança, rezemos ao Senhor. 

 
(Preces espontâneas...) 

 
D.: Continuemos a nossa oração dizendo: 

T.: Pai nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os nossos dias 
e nos conceda as suas bênçãos.  

T.: Amém. 
D.: Sempre nos liberte de todos os perigos e confirme os nossos corações 
em seu amor. 

T.: Amém. 
D.:. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possamos viver 

praticando o bem e chegar felizes à vida eterna.  
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 oração mariana: 

D.: Maria, Mulher da escuta, abre os nossos ouvidos; faz com que 
saibamos ouvir a Palavra do teu Filho Jesus, no meio das mil palavras 

deste mundo; faz com que saibamos ouvir a realidade em que vivemos, 
cada pessoa que encontramos, especialmente quem é pobre e 

necessitado, quem se encontra em dificuldade. 
Maria, Mulher da decisão, ilumina a nossa mente e o nosso coração, a 

fim de que saibamos obedecer à Palavra do teu Filho Jesus, sem 
hesitações; concede-nos a coragem da decisão, de não nos deixarmos 

arrastar para que outros orientem a nossa vida. 
Maria, Mulher da ação, faz com que as nossas mãos e os nossos pés se 
movam «apressadamente» rumo aos outros, para levar a caridade e o 

amor do teu Filho Jesus, para levar ao mundo, como tu, a luz do 
Evangelho. 
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Canto:4 

1. Eu creio nas promessas de Deus, 
eu creio nas promessas de Deus, 

eu creio nas promessas do Meu Senhor. 
 
Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais, 

Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. 
 

2. Eu creio nas misericórdia de Deus, 
eu creio nas misericórdia de Deus, 

eu creio nas misericórdia do Meu Senhor. 
 

3. Eu creio no amor do Meu  Deus, 
eu creio no amor do Meu Deus, 

Eu creio no amor do Meu Senhor. 

                                                             
4https://www.youtube.com/watch?v=WdxO6AxRN-s 

https://www.youtube.com/watch?v=WdxO6AxRN-s

