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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
6º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

14 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). 



2 

CELEBRAÇÃO 

O SENHOR NOS REÚNE 

Canto:1 

1. Vem, e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai / Guiarei 
os passos teus e junto a Ti hei de seguir / Sim, eu irei e saberei como 
chegar ao fim / De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. 

2. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar / A verdade é como 
o sol e invadirá o teu coração / Sim, eu irei e aprenderei minha razão de 
ser / Eu creio em Ti que crês em mim e à tua luz verei a luz. 

 
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.: O Senhor nos reúne para celebrarmos a nossa Páscoa semanal. De 
novo, Ele se faz presente em nosso meio, em que estamos reunidos em 

seu nome, e Ele mesmo vai nos falar através da sua Palavra. 
Aproximemo-nos d’Ele com o coração aberto para agradecermos por 
tudo o que recebemos e pedirmos a sua graça para esta nova semana.  

D.: No dia em que celebramos a Ressurreição do Senhor, somos 
chamados a nos deixarmos invadir pela misericórdia do Pai. 
Reconheçamos os nossos pecados. 

(Breve momento de silêncio) 

D.: Confessemos os nossos pecados. 

T.: Confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, 
por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, 

aos Anjos e Santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a 
Deus, Nosso Senhor. 

D.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. 
T.: Amém. 

D.: Senhor, tende piedade de nós! 
T.: Senhor, tende piedade de nós! 

D.: Cristo, tende piedade de nós! 
T.: Cristo, tende piedade de nós! 
D.: Senhor, tende piedade de nós! 

T.: Senhor, tende piedade de nós! 

T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele 
amados. Senhor Deus, rei dos ce ́us, Deus Pai Todo-Poderoso: Nós 

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=lV1mSM4aOnM 
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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.: Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, 

dai-nos, por vossa graça, viver de tal modo, que possais habitar em nós. 
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 (Lv 13, 1-2.44-46) 
 

L.: Leitura do Livro do Levítico. 
O Senhor falou a Moisés e a Aarão, dizendo: “Quando alguém tiver na 
pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com 

aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Aarão, ou a um dos 
seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso é impuro, e como tal 

o sacerdote o deve declarar. O homem atingido por este mal andará com 
as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, 
gritando: 'Impuro! Impuro!' Durante todo o tempo em que estiver 

leproso será impuro; e, sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do 
acampamento”. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

Salmo:2 (Sl 31 (32)) 
 
T.: Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. 

 
L.: Feliz o homem que foi perdoado* 

e cuja a falta já foi encoberta! 
Feliz o homem a quem o Senhor  
não olha mais como sendo culpado,* 

e em cuja a alma não há falsidade! R. 
 

L.: Eu confessei, afinal, meu pecado,* 
e a minha falta vos fiz conhecer. 
Disse: 'Eu irei confessar o meu pecado!'* 

E perdoastes, Senhor, a minha falta. R. 
 

                                                 
2 https://www.youtube.com/watch?v=XpN_Noi1c5w 

https://www.youtube.com/watch?v=XpN_Noi1c5w
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L.: Regozijai-vos, ó justos, em Deus, 

e no Senhor exultai de alegria!* 
Corações retos, cantai jubilosos! R. 
 

Segunda leitura: (1Cor 10,31-11,1) 

 
L.: Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, 

fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem 
judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro 
agradar a todos, em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim 

mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. 
Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo.  

Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 
 

Aclamação ao Evangelho 3 (cf. Lc 7,16) 
 

T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
Um grande profeta surgiu, surgiu e entre nós se mostrou;  
é Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus visitou. 

 
EVANGELHO: (Mc 1,40-45) 

 
L.: Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 
Naquele tempo: Um leproso chegou perto de Jesus, e de joelhos pediu: 

'Se queres tens o poder de curar-me'. Jesus, cheio de compaixão, 
estendeu a mão, tocou nele, e disse: 'Eu quero: fica curado!' No mesmo 
instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou 

logo embora, falando com firmeza: 'Não contes nada disso a ninguém! 
Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés 

ordenou, como prova para eles!' Ele foi e começou a contar e a divulgar 
muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa 
cidade: ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham 

procurá-Lo. Palavra da Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

 

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

 

D.: Professemos a nossa fé em Deus, que quer que sejamos curados 
como o leproso do Evangelho: 

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 

                                                 
3 https://www.youtube.com/watch?v=GlH6gScjRSg 

https://www.youtube.com/watch?v=GlH6gScjRSg
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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 amor misericordioso de Deus para com os sofredores nos 
impulsiona a termos fé e determinação para confiarmos a Ele as 
necessidades da Igreja e do mundo. Digamos: “Curai-nos, Senhor, com 
o Vosso poder!”. 

T.: Curai-nos, Senhor, com o Vosso poder! 

1. Rezemos por toda a Igreja, no Brasil e no mundo, para que seja 
portadora eficaz de uma mensagem que possa libertar o ser humano de 

todo o sofrimento: 
2. Peçamos ao Senhor por todas as pessoas que se dedicam aos 
enfermos neste tempo de pandemia, de modo especial pelos sacerdotes 

e agentes de pastoral, para que sejam a presença consoladora do Bom 
Pastor em cada momento: 
3. Confiemos ao Senhor os nossos irmãos e irmãs enfermos, para 

que sejam fortalecidos pelo dom do Espírito e estejam dispostos a 
associar os seus sofrimentos ao do Cristo, crucificado por amor a nós: 

4. Por todos os nossos falecidos, de modo especial os pela pandemia, 
para sejam acolhidos pelo Cristo ressuscitado que nos chama para uma 
vida nova e imortal: 

 
D.: Confiantes no amor de Deus, rezemos como Ele nos ensinou: 

T.: Pai Nosso…  

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

D.: Deus vos abençoe e vos guarde. 
T.: Amém! 

D.: Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. 
T.: Amém! 

D.: Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. 
T.: Amém! 

D.: Abençoe-nos o 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 Jose ́:  

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 Final:4 

1. Santa Mãe Maria, nessa travessia, cubra-nos teu manto cor de anil. 

Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa padroeira do Brasil. 

Ave, Maria! Ave, Maria! Ave, Maria! Ave, Maria! 

2. Com amor divino guarda os peregrinos nesta caminhada para o além. 
Dá-lhes companhia, pois também um dia foste peregrina em Belém. 

3. Mulher peregrina, força feminina, A mais importante que existiu. 

Com justiça queres que nossas mulheres sejam as construtoras do 
Brasil. 

4. Com seus passos lentos enfrentando os ventos quando sopram 

noutra direção. Toda a mãe Igreja pede que tu sejas companheira de 
libertação. 

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


