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CELEBRAR EM FAMÍLIA   

11º Domingo do Tempo Comum 

13 DE JUNHO DE 2021 
  

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 e podem ser substituídos por outros, levando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 

  

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL    

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB   
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CELEBRAÇÃO  

 

O SENHOR NOS REÚNE  
  

Canto de Abertura:1  

 
1. Um pouco além do presente, / alegre o futuro anuncia 

a fuga das sombras da noite, / a luz de um bem novo dia. 
 
Venha teu Reino, Senhor! / A festa da vida recria! 

/: A nossa espera e ardor / transforma em plena alegria! :/ 
Aiê - Eia, aiê, aiê, aiê. 
 

2. Botão de esperança se abre, / prenúncio da flor que se faz 
promessa da tua presença / que vida abundante nos traz. 

 
3. Já temos preciosa semente, / penhor do teu Reino, agora 
Futuro ilumina o presente, / tu vens e virás sem demora. 

 
Sinal da cruz: 

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

Saudação: 
D.: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em 

nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja conosco.  
T.: Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. 
 

Recordação da vida: 
O (a) dirigente, com breves palavras, acolhe as pessoas, introduz o sentido da 
celebração e convida a assembleia a lembrar fatos que são sinais da vinda do Senhor 
acontecendo hoje em nossa vida, na comunidade e no mundo. 
(Não confundir o momento da recordação da vida com as preces. Na recordação da vida 
se contam fatos, acontecimentos... As preces estão previstas para outro momento). 

 

Hoje, embora não vamos celebrar sua memória, é dia de Santo Antonio. 
Um santo muito popular, defensor dos pobres. Recordamos todas as 
iniciativas para saciar a fome das pessoas. Recordamos ainda os casais 

de namorados. 
 

 

                                       
1 
https://www.youtube.com/watch?v=XtiPCzsnrug&list=OLAK5uy_ki4o56g

SSdNq_k_Pv_ZuUOSC9PkdDy6BU&index=5 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XtiPCzsnrug&list=OLAK5uy_ki4o56gSSdNq_k_Pv_ZuUOSC9PkdDy6BU&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XtiPCzsnrug&list=OLAK5uy_ki4o56gSSdNq_k_Pv_ZuUOSC9PkdDy6BU&index=5
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Ato penitencial: 

D.: Ao celebrarmos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também 
nós somos convidados a morrer ao pecado e ressurgir para uma vida 
nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai.  
 
Breve momento de Silêncio 
 

D.: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós! 
T.: Senhor, tende piedade de nós!  
 

D.: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de 
nós!  

T.: Cristo, tende piedade de nós!  
 

D.: Senhor, que sois a vida que renova o mundo, 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.  
 

Hino do Glória: 
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 do Glória pode ser cantado) 2 

 
Glória a Deus nas alturas, 
e paz na terra aos homens por ele amados. (bis) 
 

Senhor Deus, rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso: 

nós vos louvamos, vos bendizemos, 
vos adoramos, vos glorificamos, 
nós vos damos graças 

por vossa imensa glória. 
 

Senhor Jesus Cristo, 
filho unigênito 

Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 
filho de Deus Pai. 
 

                                       
2 https://www.youtube.com/watch?v=9x6-csk-Egc 
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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, 
na glória de Deus Pai. 
 

Amém! Amém!  
Amém! Amém! Amém! 
 

D.: Oremos. (Silêncio)  
Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso 

apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o 
socorro de vossa graça, para que possamos querer e agir conforme 
vossa vontade, seguindo vossos mandamentos. 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:              (Ez 17,22-24)  

L.: Leitura da Profecia de Ezequiel 
Assim diz o Senhor Deus: “Eu mesmo tirarei um galho da copa do 
cedro, do mais alto de seus ramos arrancarei um broto e o plantarei 

sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de 
Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro 

majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua 
ramagem as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão 
que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa; 

faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e 
faço” – Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus.  
  
Salmo Responsorial:3                             Sl 91(92)  

  
T.: Como é bom agradecermos, / agradecermos ao Senhor!  
 

L.: Como é bom agradecermos ao Senhor *  

e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo!  
Anunciar pela manhã vossa bondade *  
e o vosso amor fiel, a noite inteira. R. 
 

                                       
3 https://www.youtube.com/watch?v=GOTL_ick-GU 
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L.: O justo crescerá como a palmeira, *  

florirá igual ao cedro que há no Líbano;  
na casa do Senhor estão plantados, * 
nos átrios do meu Deus florescerão. R. 
 

L.: Mesmo no tempo da velhice darão frutos, *  
cheios de seiva e de folhas verdejantes;  
e dirão: “É justo mesmo o Senhor Deus, *  

meu Rochedo; não existe nele o mal!” R. 
 

Segunda leitura:              (2Cor 5,6-10) 
L.: Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios.  
Irmãos: Estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, 

enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor; pois 
caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de 

confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo, para ir morar 
junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis 
a ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. 

Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de 
Cristo, para cada um receber a devida recompensa – prêmio ou castigo 
– do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. - Palavra do Senhor 

T.: Graças a Deus.  
 

Aclamação ao Evangelho:4             (Lc 8,11)  
  
Aleluia, aleluia, aleluia!  

Aleluia, aleluia, aleluia!  
Semente é de Deus a Palavra, o Cristo é o semeador;  
todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. 

 
EVANGELHO:                 (Mc 4,26-34)  

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.  
Naquele tempo, Jesus disse à multidão: “O Reino de Deus é como 
quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, 

noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe 
como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto: primeiro 

aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que 
enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete 
logo a foice, porque o tempo da colheita chegou”. E Jesus continuou: 

“Com que mais poderemos comparar o Reino de Deus? Que parábola 
usaremos para representá-lo? O Reino de Deus é como um grão de 
mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes 

da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as 
hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem 

abrigar-se à sua sombra”. Jesus anunciava a Palavra usando muitas 
parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes 
falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os 

discípulos, explicava tudo. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.  

                                       
4 https://www.youtube.com/watch?v=XIikLt6yXqg 
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(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 
Profissão de fé: 
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.: Irmãos e irmãs, elevemos nossas preces ao Deus que faz o seu Reino 
crescer, suplicando-lhe:  

T.: Venha a nós o vosso Reino, Senhor  
 
L.: Por toda a Igreja, para que anuncie com fé, coragem e determinação 

o Reino de Deus. Rezemos!  
 

L.: Por todos os catequistas, evangelizadores e missionários, que pela 
força do batismo, anunciem a Palavra de Deus a todos. Rezemos!  
 

L.: Por todos os povos do mundo, que sofrem por causa de doenças, 
pobreza e desemprego, causadas pela pandemia. Rezemos!  

 
L.: Por todas as organizações, grupos e comunidades que levam adiante 
projetos de combate à fome, à violência e a desigualdade. Rezemos! 

 
L.: Por todos os namorados, que possam crescer no amor, no 
conhecimento mútuo. Rezemos!  

 
D.: Ó Pai, acolhei nossos pedidos e fortalecei a nossa união com vosso 

Filho Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo.  
T.: Amém.  
 

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

  
Benção dos namorados 
Antes da bênção final, se tiver casal de namorados, invoque a bênção sobre eles. 
O casal se aproxima do dirigente, inclina a cabeça e o dirigente reza: 
 

D.: Nós vos louvamos, Senhor nosso Deus, fonte de Amor; 
que suavemente chamastes e destinastes 
estes vossos filhos N. e N.  
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a se conhecerem reciprocamente; 

dignai-vos confirmar seus corações 
para que eles, conservando a fé, 
vos reconheçam como origem e meta do caminho. 

Que eles aprendam do vosso Filho Jesus,  
a fidelidade e o respeito. 

Que o Espírito Santo, fogo do amor, 
acenda neles a paixão pelo Reino, 
a valentia de assumir decisões grandes e responsáveis, 

a sabedoria da ternura e do perdão. 
T.: Amém.  
 
Em seguida o dirigente invoca a bênção de Deus sobre todos os participantes. 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

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 com um canto:  
 

Sugestão de Canto:5 
 
Quero ouvir teu apelo, Senhor ao teu chamado de amor e responder 

Na alegria te quero servir e anunciar o teu reino de amor. 
 

E pelo mundo eu vou 
Cantando o teu amor 
Pois disponível estou para servir-te, Senhor 

 
Dia a dia, tua graça me dás, nela se apoia o meu caminhar 
Se estás ao meu lado, Senhor, o que, então, poderei eu temer? 

Adici onar à playlistTamanhoA 
 

                                       
5 https://www.youtube.com/watch?v=5SdEuk5C4RA 

https://www.letras.mus.br/miria-kolling/1298623/

