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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
17O DOMINGO DO TEMPO COMUM  

25 DE JULHO DE 2021  
 Iº DIA MUNDIAL DOS AVÓS E DOS IDOSOS 

 

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 

Antífona de Entrada:1 

Deus habita em seu templo santo, 
reúne seus filhos em sua casa; 
é ele que dá força e poder a seu povo. 

 
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.: A graça de Deus nos reúne de novo neste dia do Senhor para 
celebrarmos a Páscoa. Hoje, pela primeira vez, celebramos o Dia 

Mundial dos Avós e dos Idosos. Queremos agradecer pois eles são um 
dom em nossas famílias, nas nossas comunidades e também pedir a 
graça de Deus para todos eles. “O Papa Francisco instituiu esta 

comemoração que deve ser celebrada a partir de agora, todos os anos, 
no último domingo de julho, próximo ao dia de Sant’Ana e São Joaquim, 

os avós de Jesus. O tema escolhido para a ocasião “Eu estou contigo 
todos os dias” (Mt 28,20) tem a finalidade de expressar a proximidade 
de Deus e da Igreja na vida de cada idoso, especialmente neste 

momento da pandemia”. 

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 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 

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=SNDxm_o-ufc 
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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. 

 
D.: Oremos (pequeno silêncio)  
O ́ Deus, sois o amparo dos que em vós esperam e, sem vosso auxílio, 

ninguém é forte, ninguém é santo; redobrai de amor para conosco, para 
que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que 

possamos abraçar os que não passam. 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: (2Rs 4,42-44) 
 
L.: Leitura do Livro dos Reis. 

Naqueles dias: Veio também um homem de Baal-Salisa, trazendo em 
seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da 
terra: eram vinte pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: 'Dá ao 

povo para que coma'. Mas o seu servo respondeu-lhe: 'Como vou 
distribuir tão pouco para cem pessoas?' Eliseu disse outra vez: 'Dá ao 

povo para que coma; pois assim diz o Senhor: 'Comerão e ainda 
sobrará’”. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do 
Senhor. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 

Salmo:2 (Sl 144 (145)) 
 

T.: Saciai os vossos filhos, ó Senhor! 
 

L.: Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem,* 
e os vossos santos com louvores vos bendigam! 
Narrem a glória e o esplendor do vosso reino* 

e saibam proclamar vosso poder! R. 
 

L.: Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam* 
e vós lhes dais no tempo certo o alimento; 
vós abris a vossa mão prodigamente* 

e saciais todo ser vivo com fartura. R. 
 
L.: É justo o Senhor em seus caminhos,* 

é santo em toda obra que ele faz. 
Ele está perto da pessoa que o invoca,* 

de todo aquele que o invoca lealmente. R. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=sVkpyPxJwMg
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Segunda leitura: (Ef 4,1-6) 

 
L.: Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. 

Irmãos: Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo 
com a vocação que recebestes: com toda a humildade e mansidão, 
suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a 

guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Há um só Corpo e 
um só Espírito, como também é uma só a esperança à qual fostes 
chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e 

Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece 
em todos. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

Aclamação ao Evangelho: 3 (cf. Lc 7,17) 
 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

Um grande profeta surgiu, surgiu entre nós se mostrou; 
é Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus visitou! 
 

EVANGELHO (Jo 6,1-15) 
 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 
 
Naquele tempo: Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também 

chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os 
sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e 

sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa 
dos judeus. Levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão 
estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: 'Onde vamos 

comprar pão para que eles possam comer?' Disse isso para pô-lo à 
prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: 
'Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão 

a cada um'. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: 
'Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o 

que é isso para tanta gente?' Jesus disse: 'Fazei sentar as pessoas'. 
Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente, 
cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos 

que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os 
peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: 
'Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca!' 

Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos 
cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus 

tinha realizado, aqueles homens exclamavam: 'Este é verdadeiramente o 
Profeta, aquele que deve vir ao mundo'. Mas, quando notou que 
estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de 

novo, sozinho, para o monte. Palavra da Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

                                                 
3 https://www.youtube.com/watch?v=Y71qvkidanU 

https://www.youtube.com/watch?v=Y71qvkidanU
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(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 

D.: Reunidos em família, queremos, de novo, afirmar a fé que 

recebemos da Igreja: 
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 PRECE 

D.: Neste Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, reconhecendo a riqueza 
da presença deles na família, na sociedade, na Igreja, rezemos juntos a 
oração pelo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos: 

 
(se houver algum dos avós ou idoso presente na celebração pode ser ele a 

recitar a oração) 

 

Dou-Vos graças, Senhor, 
pelo conforto da Vossa presença: 

mesmo na solidão 
sois a minha esperança e a minha confiança; 
desde a minha juventude, sois a minha rocha e fortaleza! 

 
Agradeço porque me destes uma família 

e me abençoastes com uma longa vida. 
Agradeço pelos momentos de alegria e de dificuldade, 
pelos sonhos realizados e pelos que estão por vir. 

Agradeço por este momento de fecundidade renovada à qual me 
chamais. 
 

Aumentai, ó Senhor, a minha fé, 
fazei-me um instrumento da Vossa paz;  

ensinai-me a acolher os que sofrem mais que eu, 
a nunca deixar de sonhar 
e a contar as Vossas maravilhas às novas gerações. 

 
Protegei e guiai o Papa Francisco e a Igreja, 
para que a luz do Evangelho chegue até aos confins da terra. 

Enviai o Vosso Espírito, ó Senhor, para renovar o mundo, 
para que se acalme a tempestade da pandemia, 

para que os pobres sejam consolados e que todas as guerras acabem. 
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Sustentai-me na fraqueza, 

e concedei-me viver plenamente 
cada instante que me dais, 

na certeza de que estais comigo todos os dias até ao fim do mundo. 
Amém. 
 

(Outras sugestões de preces podem ser encontradas no link: 
http://vidaefamilia.org.br/wp-
content/uploads/2021/07/JMAI_SUBSIDIO-LITURGICO_A4.pdf) 

 
D.: Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou: 

T.: Pai Nosso… 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

Se houver avós ou pessoa idosa na família pode-se usar a seguinte 

bênção: 
D.: Senhor Deus todo-poderoso, que transmitistes a estes vossos filhos 
longa vida, dignai-vos comunicar-lhes vossa bênção. Que eles sintam a 

ternura e a força da vossa presença. Olhando para o passado, alegrem-
se com vossa misericórdia, e vislumbrando o futuro, perseverem na 
esperança que não se acaba. Por Cristo, nosso Senhor. 

 
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! 
 

Canto Final:4 
 

Maria de Nazaré, Maria me cativou. Fez mais forte a minha fé e por filho 
me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber, me vejo a 
rezar. E meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que 

Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o 
povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu. 
 

Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria, Mãe de Jesus.  

                                                 
4 https://www.youtube.com/watch?v=mjVtXi92Wq4 

http://vidaefamilia.org.br/wp-content/uploads/2021/07/JMAI_SUBSIDIO-LITURGICO_A4.pdf
http://vidaefamilia.org.br/wp-content/uploads/2021/07/JMAI_SUBSIDIO-LITURGICO_A4.pdf

