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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 

  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  

24º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

12 de SETEMBRO de 2021 
MÊS DA BÍBLIA 

 
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). 

 

 

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 

Senhor, escuta as preces do servo teu, 

do povo teu, eleito e bem amado. 
Dá paz aos que em ti creem 

e, verdadeiros, teus mensageiros 
se achem comprovados. 
 

1. Quem confia no Senhor é qual monte de Sião: 

não tem medo, não se abala, está bem firme no seu chão. 

2. As montanhas rodeiam a feliz Jerusalém. 

O Senhor cerca seu povo, para não temer ninguém. 

 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 
D.: A graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do 

Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

D.: No Domingo, celebramos a vitória do verdadeiro Messias de Deus, o 
Servo Sofredor, que recusando os esquemas de força deste mundo que 
passa, abriu-nos as portas da imortalidade por sua morte e 

ressurreição. 

D.: A luz da vitória de Cristo ilumina toda a história humana e derrota o 
poder das trevas do mal. Nele somos nova criatura. Confiantes em sua 

misericórdia, imploremos o perdão. 

(Breve momento de silêncio.) 

Canto:2 

Senhor, que viestes para perdoar, não para condenar, tende piedade de 

nós. /:Senhor, tende piedade de nós! Tende piedade de nós! Piedade 
de nós!:/ 

Cristo, que vos alegrais pelo pecador que se arrepende, tende piedade 
de nós. /:Cristo, tende piedade de nós! Tende piedade de nós! 

Piedade de nós!:/ 

Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, sois misericórdia, tende 
piedade de nós. /:Senhor, tende piedade de nós! Tende piedade de 

nós! Piedade de nós!:/ 

D.: Deus todo poderoso, tenha compaixão de nós perdoe os nossos 

pecados e nos conduza à vida eterna.  

T.: Amém. 

                                         
1 youtu.be/egKnXpx31AY 
2 youtu.be/x5sfnrdAUV8 

https://www.youtube.com/watch?v=egKnXpx31AY
https://www.youtube.com/watch?v=x5sfnrdAUV8
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Pode ser cantado.3 

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 Deus, criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e, para 

sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo 
o coração. Por nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. 

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: (Is 50,5-9a) 

L.: Leitura do Livro do Profeta Isaías. 
O Senhor abriu-me os ouvidos; não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci 

as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba: não 
desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas, o Senhor Deus é meu 

Auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto 
impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu 

lado está quem me justifica; alguém me fará objeções? Vejamos. Quem 
é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu Auxiliador; 

quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

                                         
3 youtu.be/_6ETrsZG8yg 

https://www.youtube.com/watch?v=_6ETrsZG8yg
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Salmo:4 (Sl 114,1-2.3-4.5-6.8-9) 

T.: Andarei na presença de Deus, 

junto a ele, na terra dos vivos. 

L.: Eu amo o Senhor, porque ouve* 
o grito da minha oração. 

Inclinou para mim seu ouvido,* 
no dia em que eu o invoquei. R. 

L.: Prendiam-me as cordas da morte, 

apertavam-me os laços do abismo;* 
invadiam-me angústia e tristeza: 

eu então invoquei o Senhor* 
'Salvai, ó Senhor, minha vida!' R. 

L.: O Senhor é justiça e bondade,* 

nosso Deus é amor-compaixão. 
É o Senhor quem defende os humildes:* 

eu estava oprimido, e salvou-me. R. 

L.: Libertou minha vida da morte, 
enxugou de meus olhos o pranto* 

e livrou os meus pés do tropeço. 
Andarei na presença de Deus,* 

junto a ele na terra dos vivos. R. 

Segunda leitura: (Tg 2,14-18) 

L.: Leitura da Carta de São Tiago. 
Meus irmãos: que adianta alguém dizer que tem fé, quando não a põe 

em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão 
ou uma irmã não têm o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia; 

se então alguém de vós lhes disser: 'Ide em paz, aquecei-vos', e: 'Comei 
à vontade', sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? 

Assim também a fé: se não se traduz em obras, por si só está morta. 
Em compensação, alguém poderá dizer: 'Tu tens a fé e eu tenho a 
prática! Tu, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a 

minha fé pelas obras! Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

Aclamação ao Evangelho:5 (Gl 6,14) 

T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
Eu de nada me glorio, 
a não ser da cruz de Cristo; 

vejo o mundo em cruz pregado 
e para o mundo em cruz me avisto. 

                                         
4 youtu.be/U4By8k6twwQ ou https://www.youtube.com/watch?v=jMbpVaRYAQU 
5 youtu.be/mIwkOW0brqY 

https://www.youtube.com/watch?v=U4By8k6twwQ
https://www.youtube.com/watch?v=jMbpVaRYAQU
https://www.youtube.com/watch?v=mIwkOW0brqY
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EVANGELHO (Mc 8,27-35) 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo: Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de 
Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: 'Quem dizem 

os homens que eu sou?' Eles responderam: 'Alguns dizem que tu és 
João Batista; outros que és Elias; outros, ainda, que és um dos 

profetas'. Então ele perguntou: 'E vós, quem dizeis que eu sou?' Pedro 
respondeu: 'Tu és o Messias'. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a 
alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que 

o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos 
sumos sacerdotes e doutores da Lei; devia ser morto, e ressuscitar 

depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou 
Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os 

discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: 'Vai para longe de mim, 
Satanás!' Tu não pensas como Deus, e sim como os homens'. Então 

chamou a multidão com seus discípulos e disse: 'Se alguém me quer 
seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem 

quiser salvar a sua vida, vai perdê-la; mas quem perder a sua vida por 
causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da Salvação. 

T.: Glória a vós, Senhor. 

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

D.: Em unidade com toda a Igreja, espalhada em toda a terra, neste dia 
da Ressurreição, professemos a 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.: O Senhor Jesus é a realização de todas as esperanças da 

humanidade. A ele, que conheceu o sofrimento, imploremos em favor da 
Igreja e de toda a humanidade: 

T.: Senhor, ouve-nos! 

1. Senhor, sustenta os ministros da Igreja, ordenados e leigos, na 

doação da própria vida em favor do Evangelho. A ti pedimos: 

2. Senhor, fortalece aqueles que hoje experimentam o sofrimento, a fim 
de que vivam em união com tua paixão. A ti pedimos: 

3. Senhor, dá-nos olhos para vermos as necessidades e os sofrimentos 
dos nossos irmãos e irmãs e a eles correspondermos com empenho 

concreto. A ti pedimos: (outras intenções) 
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D.: Formados pelo Evangelho do Filho, na força do Espírito Santo, 

ousamos dizer ao Pai: 
T.: Pai nosso… 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

D.: Confirmai, ó Deus, os nossos corações e fortalecei-nos com a vossa 

graça, para que sejamos fiéis na oração e sinceros no amor fraterno. 
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. 
 

Canto Final:6 
 

Salve, Rainha, Mãe de Deus, és Senhora nossa mãe, nossa doçura, 
nossa luz, doce Virgem Maria. Nós a ti clamamos, filhos exilados. Nós a 

ti voltamos nosso olhar confiante. Volta para nós, oh mãe, teu 
semblante de amor. Dá-nos teu Jesus, oh mãe, quando a noite passar. 

Salve, Rainha, Mãe de Deus, és auxilio do cristão. Oh mãe clemente, 
mãe piedosa, doce Virgem Maria. 

 

 

                                         
6 https://www.youtube.com/watch?v=4OpaZEMepw4 

https://www.youtube.com/watch?v=4OpaZEMepw4

