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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
21º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

22 DE AGOSTO DE 2021 
MÊS VOCACIONAL 

 

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 

 
1. Hoje é dia de reza! (bis) 
É o dia do Senhor! (bis) 

Aqui vimos, ó Pai, te adorar! (bis) 
De mãos dadas teu nome invocar... 

 
2. Hoje é dia de festa! (bis) 
Entre nós estás, Senhor! (bis) 

A Tua Palavra nos vai recriar, (bis) 
Teu Espírito a nos irmanar... 
 

3. Hoje é dia de entrega! (bis) 
Tu nos mandas, ó Senhor, (bis) 

A justiça do Reino anunciar (bis) 
E um mundo de paz proclamar... 
 

4. Hoje é dia de espera (bis) 
Pela vinda do Senhor! (bis) 

Tu nos fazes, Senhor, vigiar, (bis) 
novo céu, nova terra apressar... 
 

5. Hoje é dia de festa! (bis) 
Hoje é dia de reza! (bis) 
Hoje é dia de ceia! (bis) 

Hoje é dia de entrega! (bis) 
Hoje é dia de espera! (bis) 

 
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 
D.: “A todos aqui reunidos em nome da fé, a graça e a verdade, a paz e a 

esperança de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo estejam com vocês”2. 

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 
D.: Nesta celebração familiar do “Dia do Senhor”, “escutando a 
confissão de Pedro na pessoa de Jesus, renovamos a nossa fé e 
retomamos com novo fervor a nossa missão. Celebramos a Páscoa de 
Jesus Cristo que se manifesta em todas as pessoas e grupos que 

confessam sua fé profunda em Jesus e se tornam testemunhas do 
reino”3. Neste “mês vocacional” de agosto, com o tema “Cristo nos salva 
e nos envia” e o lema “Quem escuta a minha palavra possui a vida 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=hV_eHP2t8vg. 
2 LINHA 4 – DIMENSÃO LITÚRGICA DA CNBB, Celebração da Palavra de Deus – subsídio para as 

comunidades, São Paulo, Paulus, 5ª reimpressão, 2017, p. 48. 
3 M. GUIMARÃES – P. CARPANEDO, Dia do Senhor – guia para as celebrações das comunidades, 

Tempo Comum Ano B, São Paulo, Paulinas – Apostolado Litúrgico, 2003, p. 147. 

https://www.youtube.com/watch?v=hV_eHP2t8vg
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eterna” (cf. Jo 5,24), a Igreja no Brasil nos recorda neste domingo a 

“vocação para os ministérios e serviços na comunidade”: 
L.: “os cristãos leigos e leigas receberam, pelo Batismo e pela Crisma, a 
graça de serem Igreja e, por isso, a graça de serem sal da terra e luz do 
mundo (Mt 5,13-14)... no dom de ser cristão, todos se tornam discípulos 
missionários. O discípulo, tocado pelo chamado, aprende, no seguimento, 
o modo de Jesus. Na descoberta do viver como Ele, torna-se anunciador, 
testemunha. Na dinâmica amorosa e suave do Espírito que anima e 
dinamiza a Igreja, os discípulos missionários recebem uma variedade de 
ministérios, carismas, vocações e serviços. Não são funções; não é 
organização! São expressões do modo de os batizados viverem em Cristo, 
fecundados pelo Espírito”4. 
T.: “Todos nós fomos batizados num só Espírito, para formarmos 

um só corpo” (cfr. 1Cor 12,13). 
 
Ato Penitencial: 

D.: Irmãos e irmãs, sentimos a necessidade de purificar nosso coração 
de tudo o que impede de participarmos com dignidade desta celebração. 

Invoquemos a misericórdia de Deus, da qual tanto precisamos. 
 

(Breve momento de silêncio) 

 
D.: Perdão, Senhor, por não acolhermos em nosso coração a vossa 

Palavra, atropelando assim a força de transformação que ela nos traz. 
T. (canto): Piedade, piedade, piedade de nós! 
D.: Perdão, Senhor, por não nos preocuparmos bastante de ouvir e 

conhecer a vossa Palavra. 
T. (canto): Piedade, piedade, piedade de nós! 
D.: Perdão, Senhor, por não sermos portadores da vossa Palavra, 

submissos às nossas palavras, caprichos e julgamentos. 
T. (canto): Piedade, piedade, piedade de nós! 

D.: Deus de misericórdia, tenha piedade de nós. Transforme o nosso 
coração e nos torne testemunhas autênticas da sua Palavra, enquanto 
peregrinamos por este mundo até a vida eterna. 

T.: Amém! 
 
Hino de louvor: 5 

T.: 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. 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. 

                                                           
4 CNBB, Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade – Sal da Terra e Luz do Mundo (Mt 5,13-14), 

Brasília, Edições CNBB, 2016, pp. 11-12. 
5 https://www.youtube.com/watch?v=8fcuUhAL2VY. 

https://www.youtube.com/watch?v=8fcuUhAL2VY
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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! 
 

(OU, se preferir, o Hino de Louvor pode ser recitado): 

 
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. 
 
D.: Oremos (pequeno silêncio) 

“Ó Pai, fonte de sabedoria, transformastes Pedro numa rocha para 
sustentar a unidade na fé. Dai a todos nós a luz do vosso Espírito, para 
que reconheçamos em Jesus de Nazaré o verdadeiro Filho de Deus, 

tornando-nos pedras vivas da Igreja. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo”6. 

T.: Amém. 
 
D.: Para frutuosamente acolhermos a Palavra de Deus invoquemos o 

Espírito Santo como nos sugere o Papa Emérito Bento XVI, na 

Exortação Apostólica Verbum Domini, ao recordar uma antiga tradição 

em que o Espírito Santo era invocado antes da proclamação da Palavra, 

rezemos juntos: 

T.: “Mandai o vosso Espírito Santo Paráclito aos nossos corações e 

fazei-nos compreender as Escrituras por ele inspiradas”. 

 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 
Primeira Leitura:               (Js 24,1-2a.15-17.18b) 

 
L.: Leitura do livro de Josué. 

Naqueles dias: Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e 
convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados, que se 
apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Se vos 

parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir: se aos 
deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses 

                                                           
6 LINHA 4 – DIMENSÃO LITÚRGICA DA CNBB, Celebração da Palavra de Deus – subsídio para as 

comunidades, São Paulo, Paulus, 5ª reimpressão, 2017, p. 91. 
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dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e à minha família, 

nós serviremos ao Senhor'. E o povo respondeu, dizendo: 'Longe de nós 
abandonarmos o Senhor, para servir a deuses estranhos. Porque o 

Senhor, nosso Deus, ele mesmo, é quem nos tirou, a nós e a nossos 
pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi ele quem realizou 
esses grandes prodígios diante de nossos olhos, e nos guardou por 

todos os caminhos por onde peregrinamos, e no meio de todos os povos 
pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, 
porque ele é o nosso Deus'. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

Salmo:7          (Sl 33/34) 
 
T.: Provai e vede quão suave é o Senhor. 

 
L.: Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo,* 

seu louvor estará sempre em minha boca. 
Minha alma se gloria no Senhor; * 
que ouçam os humildes e se alegrem! R. 

 
L.: O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, * 
e seu ouvido está atento ao seu chamado; 

mas ele volta a sua face contra os maus, * 
para da terra apagar sua lembrança. R. 

 
L.: Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta* 
e de todas as angústias os liberta. 

Do coração atribulado ele está perto* 
e conforta os de espírito abatido. R. 

 
L.: Muitos males se abatem sobre os justos, * 
mas o Senhor de todos eles os liberta. 

Mesmo os seus ossos ele os guarda e os protege, * 
e nenhum deles haverá de se quebrar. R. 
 

L.: A malícia do iníquo leva à morte, * 
e quem odeia o justo é castigado. 

Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, * 
e castigado não será quem nele espera. R. 
 

Segunda Leitura:               (Ef 5,21-32) 
 
L.: Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios:  

Irmãos: Vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. 
As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Pois o 

marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da 
Igreja, ele, o Salvador do seu Corpo. Mas como a Igreja é solícita por 

                                                           
7 https://www.youtube.com/watch?v=BVXOJDSehUo. 

https://www.youtube.com/watch?v=BVXOJDSehUo
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Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. 

Maridos, amai as vossas mulheres, como o Cristo amou a Igreja e se 
entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o 

banho da água unida à Palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo 
esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e 
irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao 

seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher ama-se a si mesmo. 
Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e 
cerca-a de cuidados, como o Cristo faz com a sua Igreja; e nós somos 

membros do seu corpo! Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e 
se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é 

grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Palavra do 
Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Aclamação ao Evangelho:8 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia! 
 
Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida; 

as palavras que dizeis, bem que são de eterna vida. 
 
EVANGELHO:                (Jo 6,60-69) 

 
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João. 

T.: Glória a vós, Senhor. 
L.: Naquele tempo: muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, 
disseram: 'Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?' Sabendo 

que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, 
Jesus perguntou: 'Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do 

Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a 
carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. 
Mas entre vós há alguns que não creem'. Jesus sabia, desde o início, 

quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E 
acrescentou: 'É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não 
ser que lhe seja concedido pelo Pai'. A partir daquele momento, muitos 

discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus 
disse aos doze: 'Vós também vos quereis ir embora?' Simão Pedro 

respondeu: 'A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. 
Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus'. 
Palavra da Salvação. 

T: Glória a vós, Senhor. 
 

(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra)9 

 
 

                                                           
8 https://www.youtube.com/watch?v=Dl6jB4Jl4XE. ou https://www.youtube.com/watch?v=e6b4i4Bzkxo 
9 Para meditar e partilhar a Palavra de Deus, sugerimos a seguinte leitura: CNBB, Lectio Divina – Ano B, 
São Marcos – 2021. Roteiro para as pequenas Comunidades que se reúnem ao redor da Palavra, Brasília, 
Edições CNBB, 2020, pp. 160-162. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dl6jB4Jl4XE
https://www.youtube.com/watch?v=e6b4i4Bzkxo
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D.: Vamos professar juntos 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.: Querida família, cheios de fé, oremos ao Senhor, fonte de vida, 
dizendo, juntos: 

 
T.: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna! 

 
L.: Pelo Papa Francisco e pelo nosso bispo, para que proclamem, diante 
de todos os seres humanos, as palavras de vida eterna de Jesus e nos 

confirmem na fé de Pedro, oremos: 
 

L.: Pelos que nos governam, para que a sua sabedoria e honestidade 
fortaleçam as instituições democráticas e promovam entre o povo a 
justiça e a concórdia, oremos: 

 
L.: Pelos namorados, pelos noivos e por todos os casais e suas famílias, 
para que se amem como Cristo amou a sua Igreja, e vivam sempre 

segundo a vontade de Deus, oremos: 
 

L.: Pelas pessoas que atuam nos diferentes ministérios e serviços em 
nossas comunidades, para que sejam testemunhas de sua fé, pelo amor 
e dedicação à Igreja e pelo entusiasmo com que se dedicam ao nosso 

povo, às nossas comunidades, às suas atividades, aos seus 
compromissos profissionais, até o sacrifício de si, oremos: 

 
(Preces espontâneas...) 

 

D.: Ó Deus, nosso Pai, fonte de todas as graças e bênçãos, não 
permitais que nos escandalizemos com as palavras sinceras do vosso 
amado Filho nem nos envergonhemos de sermos seus discípulos 

missionários na Igreja e na sociedade. Por ele vos pedimos, na unidade 
do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
 
D.:. Que nossas preces cheguem ao coração amoroso do Pai, com as 

palavras que Jesus nos ensinou: 
T.: Pai Nosso... 
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INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: “O Deus da paz, que nos deu a alegria de celebrar este domingo, 
guarde-nos em seus caminhos, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo”10. 

T.: Amém! 
D.: Vamos em paz e, ao longo de toda esta semana, bendigamos ao 
Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 
Canto final:11 

A) 
1. Maria o magnificat cantou e com ela também nós vamos cantar, pão 

e vida é o brado de um Brasil que de norte a sul se uniu para o Cristo 
celebrar. 
 

Aparecida é a mãe do pescador é a Mãe do Salvador é a mãe de 
todos nós (bis) 
 

2. Maria o magnificat cantou e com ela também nós vamos cantar, 
protegendo e defendendo nosso irmão que merece peixe e pão pra sua 

fome saciar. 
 
3. Maria o magnificat cantou e com ela também nós vamos cantar, 

implorando pelo povo sofredor que por falta de amor nada tem para 
comer. 

 
4. Maria o magnificat cantou e com ela também nós vamos cantar, de 
mãos dadas mais um ano passaremos e jamais esqueceremos desta 

Mãe que nos uniu 
 
B) 

A quem iremos, Senhor? 
A quem iremos, Senhor? 

Só tu tens palavras de vida eterna! 
Só tu tens palavras de vida eterna! 
 

1. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, * 
Seu louvor estará sempre em minha boca. 

Minha alma se gloria no Senhor, * 
Que ouçam os humildes e se alegrem! 
 

2. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, * 
exaltemos todos juntos o seu nome! 
Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, * 

e de todos os temores me livrou. 

                                                           
10 M. GUIMARÃES – P. CARPANEDO, Dia do Senhor – guia para as celebrações das comunidades, Tempo 
Comum Ano B, São Paulo, Paulinas – Apostolado Litúrgico, 2003, p. 46. 
11 https://www.youtube.com/watch?v=vo5Tv6Mc1JI. 

https://www.youtube.com/watch?v=vo5Tv6Mc1JI
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3. Contemplai a sua face e alegrai-vos, * 

e vosso rosto não se cubra de vergonha! 
Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, * 

e o Senhor o libertou de toda angústia. 
 
4. Qual o homem que não ama sua vida, * 

procurando ser feliz todos os dias? 
Afasta-te do mal e faze o bem! * 
Procura a paz e vai com ela em seu caminho! 


