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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
4º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

31 DE JANEIRO DE 2021 
 

Acolhendo as orientações das autoridades sanitárias, nossos bispos, 
nas mais diversas situações e realidades, vão, a partir de um cuidadoso 

discernimento, orientando suas dioceses, paróquias e comunidades 
sobre como e quando vão sendo retomadas as celebrações comunitárias 
presenciais. Contudo, pessoas impossibilitadas por motivo de saúde ou 

idade, ou porque pertencem ao denominado ‘grupo de risco’ devem 
ainda abster-se de participar das celebrações comunitárias dominicais. 

Assim, 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 podendo ser trocados por outros, levando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 



2 
 

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 caminhos nunca vistos 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.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, 

estejam convosco.  
T.: Bendito, bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo.  
 

D.: Nesse domingo, dia consagrado ao Senhor, nós nos reunimos para 
ouvir a Palavra de Jesus. Assim, queremos abrir os nossos ouvidos e 

nossas mentes para saborearmos as palavras carregadas de autoridade 
do Filho de Deus para que possamos dar continuidade em sua missão 
salvadora e nos comprometermos com o seu Reino.  
 

D.: Para que sem bloqueios possamos ouvir a palavra de Deus e 

celebrarmos a nossa fé peçamos ao Senhor o dom do seu perdão.  
 

(Breve momento de silêncio) 

 
D.: Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade 

de nós!  
T.: Tende piedade de nós, misericórdia, Senhor! 
D.: Cristo, que renovais a vida com o poder de vosso Espírito, tende 

piedade de nós. 
T.: Tende piedade de nós, misericórdia, Cristo! 

D.: Senhor, que intercedeis por nós junto ao Pai das misericórdias.  
T.: Tende piedade de nós, misericórdia, Senhor! 
                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=6bFx0GZZE3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=6bFx0GZZE3Y
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D.: Deus de infinita misericórdia, tenha piedade de nós 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 

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 Guarde-se um silêncio orante por algum tempo e depois prossegue: 
Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar 

todas as pessoas com verdadeira caridade. 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:        (Dt 18,15-20) 
Leitura do Livro do Deuteronômio: 
Moisés falou ao povo, dizendo: “O Senhor teu Deus fará surgir para ti, 
da tua nação e do meio de teus irmãos, um profeta como eu: a ele 

deverás escutar. Foi exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus, no 
monte Horeb, quando todo o povo estava reunido, dizendo: ‘Não quero 

mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para 
não acabar morrendo’. Então o Senhor me disse: ‘Está bem o que 
disseram. Farei surgir para eles, do meio de seus irmãos, um profeta 

semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras e ele lhes 
comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a 

quem não escutar as minhas palavras que ele pronunciar em meu 
nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma 
coisa que não lhe mandei ou se falar em nome de outros deuses, esse 

profeta deverá morrer’”. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 
 

 
Salmo:2     (Sl 94)  

 
T.: Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus!  
 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=GdHCcwRGJd8 

https://www.youtube.com/watch?v=GdHCcwRGJd8
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L.: Vinde, exultemos de alegria no Senhor,/ 

aclamemos o Rochedo que nos salva! 
Ao seu encontro caminhemos com louvores, 

e com cantos de alegria o celebremos! R. 
 
L.: Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, 

e ajoelhemos ante o Deus que nos criou! 
Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, 
e nós somos o seu povo e seu rebanho, 

as ovelhas que conduz com sua mão. R. 
 

L.: Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: 
“Não fecheis os corações como em Meriba, 
como em Massa, no deserto, aquele dia, 

em que outrora vossos pais me provocaram, 
apesar de terem visto as minhas obras”. R. 

 
Aclamação ao Evangelho:3 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia.      (Mc 4,16) 

 
O povo que jazia nas trevas viu brilhar uma luz grandiosa; 
a luz despontou para aqueles que jaziam nas sombras da morte. 

 

EVANGELHO:        (Mc 1,21-28) 

L.: Do Evangelho segundo Marcos 

T.: Glória a vós, Senhor. 
Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga 

e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, 
pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da Lei. 
Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. 

Ele gritou: “Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos 
destruir? Eu sei quem tu és: tu és o Santo de Deus”. Jesus o intimou: 
“Cala-te e sai dele!” Então o espírito mau sacudiu o homem com 

violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito 
espantados e perguntavam uns aos outros: “O que é isto? Um 

ensinamento novo dado com autoridade: Ele manda até nos espíritos 
maus, e eles obedecem!” E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a 
parte, em toda a região da Galileia. 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 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 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=yIr0S6qu9rc 

https://www.youtube.com/watch?v=yIr0S6qu9rc
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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.: Em resposta à Palavra de Deus apresentemos as nossas orações ao 
Senhor.  

 
T.: Senhor Jesus, ouvi-nos 

 
L.: Para que nossa Igreja neste tempo tão difícil continue sendo 
autentica anunciadora de vossa Palavra, nós vos pedimos. 

L.: Por nossos pastores para que possam continuar sendo no mundo 
verdadeiros profetas da boa nova, nós vos pedimos. 
L.: Olhai pelos governantes para que possam governar em vista do bem 

de todos, com projetos de verdadeira justiça.  
L.: Para que nossas famílias possam continuar escutando a sua voz e 

construindo o vosso Reino.  
(Preces espontâneas...) 

 

D.: Continuemos nossa oração pedindo a vinda do Reino de Deus: 
T.: Pai nosso... 

 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Ó Deus que a vossa bênção frutifique em nossos corações, que o 

vosso Espírito nos santifique, para que sejamos sustentados em nossas 
ações pela força de vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor. 
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 antífona mariana e com a oração a São José:  

 

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.  

 

D.: Neste ano de São José proclamado pelo Papa Francisco, invoquemos 
a forte intercessão do Patrono da Igreja, rezando:  

 
Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria! 

A vós, Deus confiou o seu Filho; 
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em vós, Maria depositou a sua confiança; 

convosco, Cristo tornou-se homem. 
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós 

e guiai-nos no caminho da vida. 
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, 

e defendei-nos de todo o mal. Amém. 

 
Canto Final:4 
 

1. Antes que te formasse 
Dentro do ventre de tua mãe 

Antes que tu nascesses 
Te conhecia e te consagrei. 
 

Para ser meu profeta 
Entre as nações eu te escolhi, 

Onde te envio irás 
E o que te mando proclamarás! 
 

Tenho que gritar, tenho que arriscar, 
Ai de mim se não o faço! 
Como escapar de ti, como calar, 

Se tua voz arde em meu peito? 
Tenho que andar, tenho que lutar, 

Ai de mim se não o faço! 
Como escapar de ti, como calar, 
Se tua voz arde em meu peito? 

 
2. Não temas arriscar-te, 

Porque contigo eu estarei, 
Não temas anunciar-me, 
Por tua boca eu falarei. 

 
Hoje te dou meu povo 
Para arrancar e demolir, 

Para edificar, 
Construirás e plantarás! 

 
3. Deixa os teus irmãos, 
Deixa teu pai e tua mãe, 

Deixa enfim teu lar,   
Porque a terra gritando está. 
 

Nada tragas contigo, 
Porque ao teu lado eu estarei; 

É hora de lutar, 
Porque meu povo sofrendo está. 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=pKhdvIv6VaM 

https://www.youtube.com/watch?v=pKhdvIv6VaM

