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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  
Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 

 

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA 
16º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

18 DE JULHO 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).  

 

 

 
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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CELEBRAÇÃO 

 
O SENHOR NOS REÚNE 

 

Canto:1 
Sou bom pastor, ovelhas guardarei 
Não tenho outro ofício, nem terei 

Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei 
 

Maus pastores, num dia de sombra 
Não cuidaram e o rebanho se perdeu 
Vou sair pelo campo, reunir o que é meu 

Conduzir e salvar 
 
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
D.: A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor 

Jesus Cristo. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

D.: Para bem celebrarmos nossa fé e ouvirmos de coração aberto a 
Palavra do Senhor, humildemente, peçamos o perdão de nossos 

pecados. 
 

(Breve momento de silêncio) 

 
D.: Senhor, que viestes, não para condenar, mas para perdoar, tende 
piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós. 
 

D.: Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de 
nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós. 

 
D.: Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, 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.: 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 

                                                 
1https://www.youtube.com/watch?v=6Q_4zCmYoi0&t=1s   

https://www.youtube.com/watch?v=6Q_4zCmYoi0&t=1s
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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 (pequeno silêncio)  
Ó Deus, sede generoso para com vossos filhos e filhas e multiplicai em 

nós os dons de vossa graça, para que repletos de fé, esperança e 
caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. 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:         (Jr 23,1-6) 
 

L.: Leitura do Livro do Profeta Jeremias 
Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de 
minha pastagem, diz o Senhor! Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de 

Israel, aos pastores que apascentam o meu povo: Vós dispersastes o 
meu rebanho, e o afugentastes e não cuidastes dele; eis que irei 

verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o 
Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para 
onde forem expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se 

reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as 
apascentem; não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se 
perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei 

nascer um descendente de Davi; reinará como rei e será sábio, fará 
valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e 

Israel viverá tranquilo; este é o nome com que o chamarão: 'Senhor, 
nossa Justiça.' Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Salmo:2               (Sl 22,1-3a.3b-4.5.6 (R. 1.6a)) 

 
T.: O Senhor é o pastor que me conduz: 

felicidade e todo bem hão de seguir-me! 
 

L: O Senhor é o pastor que me conduz;* 
não me falta coisa alguma. 
Pelos prados e campinas verdejantes* 

ele me leva a descansar. 

                                                 
2 https://www.youtube.com/watch?v=hlp7Om8C2LA 

https://www.youtube.com/watch?v=hlp7Om8C2LA
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Para as águas repousantes me encaminha,* 

e restaura as minhas forças. R. 
 

L: Ele me guia no caminho mais seguro,* 
pela honra do seu nome. 
Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso,* 

nenhum mal eu temerei; 
estais comigo com bastão e com cajado;* 
eles me dão a segurança! R. 

 
L: Preparais à minha frente uma mesa,* 

bem à vista do inimigo, 
e com óleo vós ungis minha cabeça;* 
o meu cálice transborda. R. 

 
L: Felicidade e todo bem hão de seguir-me* 

por toda a minha vida; 
e na casa do Senhor, habitarei* 
pelos tempos infinitos. R. 

 
Segunda Leitura:                (Ef 2,13-18) 
 

L.: Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. 
Irmãos: Agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos 

tornastes próximos, pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz: 
do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne ele destruiu o 
muro de separação: a inimizade. Ele aboliu a Lei com seus 

mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, 
criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los 

com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz; assim ele destruiu 
em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis 
longe, e a paz aos que estavam próximos. É graças a ele que uns e 

outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Palavra do 
Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Aclamação ao Evangelho:3 
T.: Aleluia, aleluia, aleluia. 
Minhas ovelhas escutam minha voz, minha voz estão elas a escutar 
Eu conheço, então, minhas ovelhas, que me seguem comigo a 

caminhar. 
 
EVANGELHO:              (Mc 6,30-34) 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. 
Naquele tempo: Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o 

que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: 'Vinde sozinhos para um 
lugar deserto, e descansai um pouco'. Havia, de fato, tanta gente 

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

https://www.youtube.com/watch?v=IKXoEVlFXMs
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chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então 

foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os 
viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, 

correram a pé, e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu 
uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas 
sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da 

Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 
 

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

D.: Vamos professar juntos 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 NOSSA ORAÇÃO 
 
D.: Demos graças a Cristo, o bom pastor que deu a vida pelas suas 

ovelhas, e supliquemos, dizendo: 
T.: Apascentai, Senhor, o vosso rebanho. 
 

L.: Senhor Jesus Cristo, que nos Santos Pastores nos revelastes a vossa 
misericórdia e o vosso amor, por meio deles usai sempre de misericórdia 
para conosco. 

 
L.: Senhor Jesus Cristo, que através dos vossos representantes na terra 

continuais a ser o único pastor da Igreja, não deixeis de nos guiar 
sempre por meio deles. 
 

L.: Senhor Jesus Cristo, que por meio dos Santos Pastores sois o 
médico dos corpos e das almas, fazei que nunca faltem na Igreja os 

ministros que nos guiem no caminho da vida e da santidade. 
 
L.: Senhor Jesus Cristo, que ensinastes a Igreja com a prudência e o 

amor dos Santos, guiados pelos nossos pastores, fazei-nos crescer na 
santidade. 
 

D: Prossigamos nossa prece dizendo:  
T: Pai-nosso. 
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INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Ó Deus, fazei que o vosso povo se volte para vós de todo o coração, 
pois se o protegeis mesmo quando erra, com mais amor o guardais 

quando vos serve. 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 oração proposta pelo Papa Francisco na Carta 

Apostólica Patris Corde 

 
T.: 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 
1. Pelos prados e campinas, verdejantes, eu vou 

É o Senhor que me leva a descansar 
Junto às fontes de águas puras, repousantes, eu vou 
Minhas forças o Senhor vai animar 

 
Tu és, Senhor, o meu pastor 

Por isso nada em minha vida faltará! 
Tu és, Senhor, o meu pastor 
Por isso nada em minha vida faltará! 

 
2. Nos caminhos mais seguros, junto d'Ele, eu vou 

E pra sempre o Seu nome eu honrarei 
Se eu encontro mil abismos, nos caminhos, eu vou 
Segurança sempre tenho em Suas mãos 

 
3. Ao banquete em sua casa, muito alegre, eu vou 
Um lugar em Sua mesa me preparou 

Ele unge minha fronte e me faz ser feliz 
E transborda a minha taça em Seu amor 

 

                                                 
4 https://www.youtube.com/watch?v=7U5grI1KyPs 

https://www.youtube.com/watch?v=7U5grI1KyPs

