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CELEBRAR EM FAMÍLIA  
13º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

27 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). 

 

 

 

 

 

 



CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto:1 
 
Do seu povo ele é a força, 

Salvação do seu ungido; 
salva, Senhor, teu povo 

socorre os teus queridos. 
 
1. O Senhor é minha luz, 

ele é minha salvação. 
O que é que eu vou temer? 
Deus é minha proteção. 

Ele guarda minha vida, 
eu não ver ter medo, não. 

Ele guarda 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. 
Inimigos opressores 
é que vão se liquidar. 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 

D.: O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e 
a constância de Cristo, esteja conosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 
D.: O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra, nos chama a 

conversão. Reconheçamos os nossos pecados e invoquemos com 
confiança a misericórdia do Pai. 

 

(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, 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=7_MLuwIVR2I 

https://www.youtube.com/watch?v=7_MLuwIVR2I


aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a 

Deus, nosso Senhor. 
D.: Deus de infinita misericórdia, veja nosso coração arrependido, tenha 

piedade de nós e nos faça participar um dia das alegrias da 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

 

Glória a Deus nas alturas2 
Glória a Deus nas alturas 
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 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) 
Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não 
sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a 
luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. T.: Amém. 

                                                           
2 https://youtu.be/d43eVCuhJRU 

https://youtu.be/d43eVCuhJRU
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A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:          (Sb 1,13-15;2,23-24) 
 

L.: Leitura do Livro da Sabedoria.  

Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele 

criou todas as coisas para existirem, e as criaturas do mundo são 
saudáveis: nelas não há nenhum veneno de morte, nem é a morte que 
reina sobre a terra: pois a justiça é imortal. Deus criou o homem para a 

imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza; foi por inveja do 
diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam-na os que a ele 
pertencem. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

Salmo:3                (Sl 29) 
 
T.: Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes 

e preservastes minha vida da morte! 
 

L.: Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, 
e não deixastes rir de mim meus inimigos! 
Vós tirastes minha alma dos abismos 

e me salvastes, quando estava já morrendo! R. 
 
L.: Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, 

dai-lhe graças e invocai seu santo nome!  
Pois sua ira dura apenas um momento, 

mas sua bondade permanece a vida inteira;  
se à tarde vem o pranto visitar-nos, 
de manhã vem saudar-nos a alegria. R. 

 
L.: Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade! 

Sede, Senhor, o meu abrigo protetor! 
Transformastes o meu pranto em uma festa, 
Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos! R. 

 

Segunda leitura:             (2Cor 8,7.9.13-15) 

 

L.: Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios. 

Irmãos: Como tendes tudo em abundância – fé, eloquência, ciência, zelo 

para tudo, e a caridade de que vos demos o exemplo – assim também 

procurai ser abundantes nesta obra de generosidade. Na verdade, 

conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo: de rico que 

era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos, por 

                                                           
3https://youtu.be/rK6tHw-DOxY 

https://youtu.be/rK6tHw-DOxY
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sua pobreza. Não se trata de vos colocar numa situação aflitiva para 

aliviar os outros; o que se deseja é que haja igualdade. Nas atuais 

circunstâncias, a vossa fartura supra a penúria deles e, por outro lado, 

o que eles têm em abundância venha suprir a vossa carência. Assim 

haverá igualdade, como está escrito: “Quem recolheu muito não teve de 

sobra e quem recolheu pouco não teve falta”. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 

 

Aclamação ao Evangelho:4 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (Bis) 
 
Jesus Cristo, Salvador,  destruiu o mal e a morte; 

fez brilhar, pelo Evangelho, a luz e a vida imperecíveis. 
 

EVANGELHO:               (Mc 5,21-43) 
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. 

Naquele tempo, Jesus atravessou de novo, numa barca, para a outra 

margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou 

na praia. Aproximou-se, então, um dos chefes da sinagoga, chamado 

Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés, e pediu com insistência: 

“Minha filhinha está nas ultimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para 

que ela sare e viva!” Jesus então o acompanhou. Uma numerosa 

multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que, 

há doze anos, estava com uma hemorragia; tinha sofrido nas mãos de 

muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e, em vez de melhorar, 

piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele 

por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: 

“Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada”. A hemorragia 

parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada 

da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E, 

voltando-se no meio da multidão, perguntou: “Quem tocou na minha 

roupa?” Os discípulos disseram: “Estás vendo a multidão que te 

comprime e ainda perguntas: ‘Quem me tocou?’” Ele, porém, olhava ao 

redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e 

tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de 

Jesus, e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: “Filha, a tua fé te 

curou. Vai em paz e fica curada dessa doença”. Ele estava ainda 

falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, e 

disseram a Jairo:  “Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o 

mestre?” Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: “Não 

tenhas medo. Basta ter fé!” E não deixou que ninguém o 

                                                           
4 https://youtu.be/1plxVrY7Q_8 

https://youtu.be/1plxVrY7Q_8
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acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando 

chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como 

estavam chorando e gritando. Então, ele entrou e disse: “Por que essa 

confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está 

dormindo”. Começaram então a caçoar dele. Mas, ele mandou que todos 

saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os três discípulos que o 

acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a 

criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: “Talitá cum” – que 

quer dizer: “Menina, levanta-te!” Ela levantou-se imediatamente e 

começou a andar, pois tinha doze anos. E todos ficaram admirados. Ele 

recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo. E 

mandou dar de comer à menina. 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 
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 fé e confiança, ao Senhor da vida, apresentemos as nossas 
preces. 

 
T.: Deus da vida, escutai-nos! 

 
L.: Pela Santa Igreja de Cristo, que não se cansa de ir à “outra 
margem”, para que se mantenha firme na missão de curar tantas 

feridas abertas pelo ódio. Rezemos. 
 
L.: Pelo Papa Francisco que tem ido ao encontro dos sofredores e 

marginalizados, para que continue firme nesse ardoroso amor aos 
pobres de Cristo. Rezemos. 

 
L.: Pelos nossos pastores, para que se deixem tocar por aqueles que 
sofrem, comunicando-lhes o amor de Cristo, sem reservas. Rezemos. 

 
L.: Por nossas famílias, enriquecidas pelo amor de Cristo Jesus, para 
que anunciem ao mundo, com o testemunho, o valor da vida. Rezemos.  
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D.: Ó Pai, acolhei nossos pedidos e fortalecei a nosso união com vosso 

Filho Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo.  
T.: Amém. 

 
D.: Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus 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 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 ou um canto: 
 

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. 

 

 

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/ 

 

https://www.cnbb.org.br/downloads/
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Canto:5 

1. Sinto a vida renascer 

quando estou com meus amigos:  
um desejo de cantar, 

de cantar com alegria, 
e vontade de viver, 
pois amando a vida é bela. 

O amor perfuma a vida 
e traz o céu dentro do coração. 

 
Tudo é paz, tudo alegria 
nos corações onde existe o amor. 

Por isso amo os meus amigos, 
neles te vejo, ó meu Senhor. 
 

2. Vamos pois nos alegrar, 
porque o Senhor aqui está. 

Cristo nos ensina a amar, 
a amar como Ele amou. 
E unidos neste amor, 

bem felizes, levaremos, 
ao irmão nossa alegria 

e um pouquinho de luz e calor.  
 

                                                           
5 https://www.youtube.com/watch?v=cY-4ipKowtg 

https://www.youtube.com/watch?v=cY-4ipKowtg

