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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
10º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

06 DE JUNHO DE 2021 
 

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). 
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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.: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 
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 
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 
                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=lV1mSM4aOnM 
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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, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por 
vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. 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 (Gn 3,9-15) 
 

L.: Leitura do Livro do Gênesis. 
Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou 
Adão, dizendo: “Onde estás?” E ele respondeu: “Ouvi tua voz no jardim, 

e fiquei com medo, porque estava nu; e me escondi”. Disse-lhe o Senhor 
Deus: “E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore, de 
cujo fruto te proibi comer?” Adão disse: “A mulher que tu me deste por 

companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi”. Disse o 
Senhor Deus à mulher: “Por que fizeste isso?” E a mulher respondeu: “A 

serpente enganou-me e eu comi”. Então o Senhor Deus disse à 
serpente: “Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais 
domésticos e todos os animais selvagens! Rastejarás sobre o ventre e 

comerás pó todos os dias da tua vida! Porei inimizade entre ti e a 
mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu 

lhe ferirás o calcanhar”. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

Salmo:2 (Sl 129) 

 
T.: No Senhor toda graça e redenção. 
 

L.: Das profundezas eu clamo a vós, Senhor,* 
escutai a minha voz! 
Vossos ouvidos estejam bem atentos* 

ao clamor da minha prece! R. 
 

2. Se levardes em conta nossas faltas,* 
quem haverá de subsistir? 

Mas em vós se encontra o perdão,* 
eu vos temo e em vós espero. R. 
 

3. No Senhor ponho a minha esperança,* 

espero em sua palavra. 
A minh’alma espera no Senhor * 
mais que o vigia pela aurora. R. 

                                                 
2 https://www.youtube.com/watch?v=xN3qcXfMykY 

https://www.youtube.com/watch?v=xN3qcXfMykY
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T.: No Senhor toda graça e redenção. 

 
4. Espere Israel pelo Senhor,* 

mais que o vigia pela aurora! 
Pois no Senhor se encontra toda graça * 
e copiosa redenção. 

Ele vem libertar a Israel * 
de toda a sua culpa. R. 
 

Segunda leitura: (2Cor 4,13-18-5,1) 
 

L.: Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está 
escrito: “Eu creio e, por isso, falei”, nós também cremos e, por isso, 

falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos 
ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente 

convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da 
graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças 
para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Mesmo se o nosso 

homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo 
contrário, vai-se renovando, dia a dia. Com efeito, o volume 
insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma 

glória eterna e incomensurável. E isso acontece, porque voltamos os 
nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. 

Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, 
sabemos que, se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, 
Deus nos dá uma outra moradia no céu que não é obra de mãos 

humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 
 

Aclamação ao Evangelho 3 (Jo 12,31b-32) 
 

T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

O príncipe deste mundo agora será expulso; 
e eu, da terra levantado, atrairei todos a mim mesmo. 
 

EVANGELHO:             (Mc 3, 20-35) 
 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 
Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de 
novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando 

souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque 
diziam que estava fora de si. Os mestres da Lei, que tinham vindo de 
Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu, e que pelo 

príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os 

                                                 
3 https://www.youtube.com/watch?v=QWJ9TXUm-hw 

https://www.youtube.com/watch?v=QWJ9TXUm-hw
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chamou e falou-lhes em parábolas: “Como é que Satanás pode expulsar 

a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá 
manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá 

manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, 
não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na 
casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. 

Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo: tudo será 
perdoado aos homens, tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que 
tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será 

perdoado, mas será culpado de um pecado eterno”. Jesus falou isso, 
porque diziam: “Ele está possuído por um espírito mau”. Nisso 

chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e 
mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então 
lhe disseram: “Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura”. Ele 

respondeu: “Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?” E olhando 
para os que estavam sentados ao seu redor, disse: “Aqui estão minha 

mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, 
minha irmã e minha mãe”. 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 

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.: Com toda a confiança, apresentemos ao Pai das misericórdias, as 
nossas preces e orações. 

T.: Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. 
1. Guardai constantemente a vossa Igreja. Fortalecei o Papa Francisco, 
os bispos e todos os ministros ordenados, para que cumpram sua 

missão na fidelidade a Jesus Cristo e seu Evangelho, nós vos pedimos. 
 
2. Ficai conosco, Senhor, quando a escuridão da mentira e da injustiça, 

do medo e da solidão invadir nossa vida, nós vos pedimos. 
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3. Olhai com carinho de mãe a cada um de nós, a nossas famílias e a 

nossos amigos. Reuni na unidade todas as comunidades espalhadas 
pelo mundo, nós vos pedimos. 

(Outras intenções...) 
D.: Ouvi, Senhor, as súplicas do vosso povo que confia em vosso amor e 
em vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor. 

T.: Amém. 
 

D.: Confiantes no amor de Deus, rezemos como Ele nos ensinou: 
T.: Pai Nosso…  

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

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

D.: Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. 
T.: Amém! 

D.: Volva para nós o seu olhar e nos 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. 

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. 

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

 

 

 

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/ 
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