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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 

  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  

12º DOMINGO DO TEMPO COMUM  
20 DE JUNHO DE 2021 

 
A Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB oferece 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 

O Senhor é minha luz, ele é minha salvação! 
Que poderei temer? Deus, minha proteção! 

1. O Senhor é minha luz, ele é minha salvação! O que é que eu vou 

temer? Deus é minha proteção! /:Ele guarda a minha vida: eu não vou 
ter medo, não.:/ 

2. Quando os maus vêm avançando, procurando me acuar, desejando 

ver meu fim, querendo me matar, /:inimigos opressores é que vão se 
liquidar.:/ 

3. Se um exército se armar contra mim, não temerei. Meu coração está 
firme, e firme ficarei. /:Se estourar uma batalha, mesmo assim, 
confiarei.:/ 

4. Sei que eu hei de ver, um dia, a bondade do Senhor: lá na terra dos 
viventes, viverei no seu amor. /:Espera em Deus, cria coragem! Espera 
em Deus que é teu Senhor!:/ 

 

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, dia da Ressurreição, celebramos a nova criação, na 
qual as ameaças à vida foram vencidas por Cristo Senhor. A luz da 
vitória de Cristo ilumina toda a história humana e derrota o 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!:/ 

                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=A2n3Aw3d4nM 
2 https://www.youtube.com/watch?v=x5sfnrdAUV8 

https://www.youtube.com/watch?v=A2n3Aw3d4nM
https://www.youtube.com/watch?v=x5sfnrdAUV8
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D.: Deus todo poderoso, tenha compaixão de nós perdoe os nossos 

pecados e nos conduza à vida eterna. 

T.: Amém. 

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) 
Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e 
temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. 

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 38,1.8-11) 

L.: Leitura do Livro de Jó. 
O Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, e disse: “Quem 

fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio 
materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por 
faixas; quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas, e disse: 

‘Até aqui chegarás, e não além; aqui cessa a arrogância de tuas ondas?’” 

Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 

Salmo:4 (Sl 106,23-24.25-26.28-29.30-31) 

R.: Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, 

porque eterna é a sua misericórdia! 

L.: Os que sulcam o alto-mar com seus navios,* 
para ir comerciar nas grandes águas, 

testemunharam os prodígios do Senhor* 
e as suas maravilhas no alto-mar. R. 

L.: Ele ordenou, e levantou-se o furacão,* 

arremessando grandes ondas para o alto; 

                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=8fcuUhAL2VY 
4 https://www.youtube.com/watch?v=dqmFgvMo_eA 

https://www.youtube.com/watch?v=8fcuUhAL2VY
https://www.youtube.com/watch?v=dqmFgvMo_eA
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aos céus subiam e desciam aos abismos,* 

seus corações desfaleciam de pavor. R. 

R.: Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, 
porque eterna é a sua misericórdia! 

L.: Mas gritaram ao Senhor na aflição,* 
e ele os libertou daquela angústia. 

Transformou a tempestade em bonança,* 
e as ondas do oceano se calaram. R. 

L.: Alegraram-se ao ver o mar tranquilo,* 

e ao porto desejado os conduziu. 
Agradeçam ao Senhor por seu amor* 
e por suas maravilhas entre os homens! R. 

Segunda leitura: (2Cor 5,14-17) 

L.: Leitura da Segunda Carta de São João Paulo aos Coríntios. 
Irmãos: O amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só 

morreu por todos, e que, logo, todos morreram. De fato, Cristo morreu 
por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para 

aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não 
conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E, se uma vez 
conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. 

Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo 
velho desapareceu. Tudo agora é novo. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

Aclamação ao Evangelho:5 (Jo 10,14) 

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 4,35-41) 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. 

Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: “Vamos 
para a outra margem!” Eles despediram a multidão e levaram Jesus 

consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com 
ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se 
lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se 

encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. 
Os discípulos o acordaram e disseram: “Mestre, estamos perecendo e tu 
não te importas?” Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: 

“Silêncio! Cala-te!” O ventou cessou e houve uma grande calmaria. 
Então Jesus perguntou aos discípulos: “Por que sois tão medrosos? 

                                           
5 https://www.youtube.com/watch?v=P6RZQOJ-74A 

https://www.youtube.com/watch?v=P6RZQOJ-74A
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Ainda não tendes fé?” Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos 

outros: “Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem?” 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 segurança de nossas vidas. A ele, que se 

interessa por todos nós, imploremos em favor da Igreja e de toda a 
humanidade: 

T.: Senhor, tu te importas! Ouve-nos! 

1. Senhor, sustenta o Papa, os Bispos e os presbíteros na missão de 

manter os discípulos e discípulas em segurança dentro da barca da 
Igreja, te pedimos: 
2. Senhor, dá a todo o povo cristão, viver para ti, como nova 

criatura, atraindo, pelo testemunho, quem ainda não te conhece, te 
pedimos: 
3. Senhor, faz ressoar a tua voz dentro da tempestade que a inteira 

família humana atravessa e renova nossa esperança, te pedimos: 
(Outras intenções...) 

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. 
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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: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. 

 

 

 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.cnbb.org.br/downloads/
https://www.youtube.com/watch?v=lHUECtDiNwQ

