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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
5º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

07 DE FEVEREIRO 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). 
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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 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 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.: Hoje é domingo, dia do Senhor, celebramos com alegria a Páscoa de 
Jesus em nossa família em comunhão com todos os irmãos e irmãs que 

participam desta celebração da Palavra de Deus. A presença de Jesus 
em nossas vidas é libertadora e, por ele, com ele e nele precisamos ser 
solidários e caridosos com os doentes e sofredores. 

 
D.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a 

morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e 
ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai. 

 
(Breve momento de silêncio) 

 

D.: Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tende piedade de 
nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós. 
D.: Cristo, que continuamente nos visitais com a graça do vosso 
Espírito, tende piedade de nós. 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=6bFx0GZZE3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=6bFx0GZZE3Y
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T.: Cristo, tende piedade de nós. 

D.: Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, tende 
piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós. 
 
D.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 

pecados e nos conduza à vida eterna. 
 
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: 

Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor; e como só 
confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. 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:        (Jó 7,1-4.6-7) 
 

L.: Leitura do Livro de Jó. 
Jó disse: “Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus 

dias não são como dias de um mercenário? Como um escravo suspira 
pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga, assim tive por 
ganho meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Se me 

deito, penso: Quando poderei levantar-me? E, ao amanhecer, espero 
novamente a tarde e me encho de sofrimentos até ao anoitecer. Meus 

dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear e se consomem 
sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e 
meus olhos não voltarão a ver a felicidade!” Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 
Salmo:2         Sl 146 

 
T.: Louvai a Deus, porque ele é bom e conforta os corações. 

 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=66LiYjbvBbk 

https://www.youtube.com/watch?v=66LiYjbvBbk
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L.: Louvai o Senhor Deus, porque ele é bom, 

cantai ao nosso Deus, porque é suave: 
ele é digno de louvor, ele o merece!  

O Senhor reconstruiu Jerusalém, 
e os dispersos de Israel juntou de novo. R. 
 

L.: Ele conforta os corações despedaçados, 
ele enfaixa suas feridas e as cura; 
fixa o número de todas as estrelas 

e chama a cada uma por seu nome. R. 
 

L.: É grande e onipotente o nosso Deus, 
seu saber não tem medida nem limites. 
O Senhor Deus é o amparo dos humildes, 

mas dobra até o chão os que são ímpios. R. 
 

Aclamação ao Evangelho:3      (Mt 8,17) 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

O Cristo tomou sobre si nossas dores, 
carregou em seu corpo as nossas fraquezas. 
 

EVANGELHO:        (Mc 1,29-39) 
L.: Do Evangelho segundo Marcos 

Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a 
casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e 
eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e 

ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu; e ela começou a 
servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os 

doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em 
frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e 
expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, 

pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, 
Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus 
companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, 

disseram: “Todos estão te procurando”. Jesus respondeu: “Vamos a 
outros lugares, às aldeias da redondeza! Devo pregar também ali, pois 

foi para isso que eu vim”. E andava por toda a Galileia, pregando em 
suas sinagogas e expulsando os demônios. 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 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=nD9OVa_g-4Y 

https://www.youtube.com/watch?v=nD9OVa_g-4Y
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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, Deus cuida de nós o tempo todo. Supliquemos ao 

Senhor que continue conosco, sobretudo, quando vacilarmos na fé, 
quando adoecermos.  

 
1. Senhor, abençoe a nossa Igreja para que esteja sempre em saída, 
rezemos: 

T.: Senhor escutai a nossa prece! 
2. Senhor, cuida do nosso povo sofrido, doente, abandonado e 
faminto, rezemos:  

T.: Senhor escutai a nossa prece! 
3. Senhor, cuida dos nossos corações feridos pelo ódio, pelo 

ressentimento e pela falta de perdão, rezemos: 
T.: Senhor escutai a nossa prece! 
4. Senhor, ilumine nossas mentes e nossos corações para que 

pratiquemos a fraternidade, rezemos: 
T.: Senhor escutai a nossa prece! 

D.: Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que 
convosco vive e reina para sempre. 
T.: Amém! 

 
D.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do 
Evangelho, ousamos dizer: 

T.: Pai nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Ó Deus, abençoai o vosso povo para que se afaste de todo o mal e 
alcance o que deseja. 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.  
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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; 

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:4 

 
O Senhor necessitou de braços 

Para ajudar a ceifar a messe 
E eu ouvi seus apelos de amor 
Então respondi: aqui estou! aqui estou! 

 

1. Eu vim para dizer que eu quero te seguir. 

Eu quero viver com muito amor o que aprendi! 

 

2. Eu vim para dizer que eu quero te ajudar. 

Eu quero assumir a tua cruz e carregar! 

 

3. Eu vim para dizer que eu vou profetizar 

Eu quero ouvir a sua voz e propagar! 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=AF7qVWECl7Y 

https://www.youtube.com/watch?v=AF7qVWECl7Y

