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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
18 O DOMINGO DO TEMPO COMUM 

01 DE AGOSTO DE 2021 
MÊS VOCACIONAL 

 

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 inicial:1 

 
1. Me chamaste para caminhar na vida contigo. 
Decidi para sempre seguir-Te não voltar atrás. 

Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma.  
É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti. 

 
Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. 
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. 

 
2. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta.  
Eu pensei na fuga esconder-me e ir longe de Ti.  

Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido.  
É difícil agora viver sem saudades de Ti. 

 
3. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário.  
Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração.  

Vem ensina-me a viver a vida na Tua presença.  
No amor dos irmãos na alegria, na paz, na união. 

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

 
D.: Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso 
Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Santificador, estejam 

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

 
D.: Querida família, para participarmos dignamente desta santa 
celebração, iniciando o mês de agosto, mês vocacional, façamos nosso 

sincero exame de consciência e peçamos perdão. 
 

(Breve momento de silêncio) 
Canto:2 
 

D.: Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz, tende piedade de nós! 
D.: Cristo, que vindes salvar o que estava perdido, tende piedade de 
nós! 

D.: Senhor, que vindes criar um mundo novo, tende piedade de nós. 
 

Senhor tende piedade 
Cristo, tende piedade de nós! 
Senhor, piedade, piedade de nós 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=rXCt1Ea1xzM 
2 https://www.youtube.com/watch?v=-UCLzCXuzII&t=102s 

https://www.youtube.com/watch?v=rXCt1Ea1xzM
https://www.youtube.com/watch?v=-UCLzCXuzII&t=102s
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D.: Deus todo-poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe 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 
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) 

Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os vossos 
filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como criador e 
guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.  
T.: Amém. 

 
D.: Para frutuosamente acolhermos a Palavra de Deus invoquemos o 

Espírito Santo como nos sugere o Papa Emérito Bento XVI, na 
Exortação Apostólica Verbum Domini, ao recordar uma antiga tradição 
em que o Espírito Santo era invocado antes da proclamação da Palavra, 

rezemos juntos: 
T.: “Mandai o vosso Espírito Santo Paráclito aos nossos corações e 

fazei-nos compreender as Escrituras por ele inspiradas”. 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:             (Ex. 16,2-4.12-15) 
 
L.: Leitura do livro do Êxodo: 

Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar 
contra Moisés e Aarão no deserto, dizendo: “Quem dera que tivéssemos 

morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às 
panelas de carne e comíamos pão com fartura! Por que nos trouxestes a 
este deserto para matar de fome a toda esta gente?” O Senhor disse a 

Moisés: “Eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá 
diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o 

ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as 
murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois: ‘Ao anoitecer, 
comereis carne e, pela manhã, vos fartareis de pão. Assim sabereis que 

eu sou o Senhor vosso Deus'”. Com efeito, à tarde, veio um bando de 
codornizes e cobriu o acampamento; e, pela manhã, formou-se uma 
camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o 
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orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, 

em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os 
filhos de Israel disseram entre si: “Que é isto?” Porque não sabiam o 

que era. Moisés respondeu-lhes: “Isto é o pão que o Senhor vos deu 
como alimento”. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Salmo:3         Sl 77 (78) 
 

T.: O Senhor deu a comer o pão do céu. 
 

L.: Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos,  
e transmitiram para nós os nossos pais,  
não haveremos de ocultar a nossos filhos,  

mas à nova geração nós contaremos:  
as grandezas do Senhor e seu poder. 

 
L.: Ordenou, então, às nuvens lá dos céus, 
e as comportas das alturas fez abrir; 

fez chover-lhes o maná e alimentou-os, 
e lhes deu para comer o pão do céu. 
 

L.: O homem se nutriu do pão dos anjos, 
e mandou-lhes alimento em abundância. 

Conduziu-os para a Terra Prometida, 
para o monte que seu braço conquistou. 
 

Segunda Leitura:           (Ef 4,17.20-24) 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios: 
Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor: não continueis a 
viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. 

Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi 
bem ele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi ensinado, em 
conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa 

existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob 
o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa 

mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em 
verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Aclamação ao Evangelho:4           (Mt 4,4) 
 

T.: Aleluia, aleluia! Aleluia! 
 

O homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra 
que sai da boca de Deus, e não só de pão, amém, aleluia, aleluia!  
                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=MhyZmM3WjcY 
4 https://www.youtube.com/watch?v=nY2NNPvvCd8 

https://www.youtube.com/watch?v=MhyZmM3WjcY
https://www.youtube.com/watch?v=nY2NNPvvCd8
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EVANGELHO:                (Jo 6,24-35) 

 
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João. 

T.: Glória a vós, Senhor. 
 
Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali nem os 

seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em 
Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, 
perguntaram-lhe: “Rabi, quando chegaste aqui?” Jesus respondeu: “Em 

verdade, em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque 
vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-

vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece 
até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o 
Pai marcou com seu selo”. Então perguntaram: “Que devemos fazer 

para realizar as obras de Deus?” Jesus respondeu: “A obra de Deus é 
que acrediteis naquele que ele enviou”. Eles perguntaram: “Que sinal 

realizas, para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos 
pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: “Pão do céu 
deu-lhes a comer”. Jesus respondeu: “Em verdade, em verdade vos digo, 

não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos 
dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do 
céu e dá vida ao mundo”. Então pediram: “Senhor, dá-nos sempre desse 

pão”. Jesus lhes disse: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não 
terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede”. Palavra da 

Salvação. 
T: Glória a vós, Senhor. 
 

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

 
D.: Professemos 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 A NOSSA PRECE 
 

L.: Louvado sois, ó Deus Pai todo-poderoso que nos concedeis a vida e 
continuais, diariamente, a alimentar a tua Igreja com o Corpo e o 

Sangue do teu Divino Filho. Com alegria te suplicamos: 
T.: Senhor, Pão da vida, escutai-nos. 
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L.:. Senhor, nosso Deus, que quisestes reunir numa única e santa 

Igreja os que acreditam em vosso Filho, conduzi-nos à plena unidade 
para que o mundo creia, rezemos... 

T.: Senhor, Pão da vida, escutai-nos. 
 
L.: Continuai, ó Deus, a sustentar a tua Igreja: o Santo padre, o Papa 

Francisco, os bispos, os padres, os diáconos e todos os ministros a fim 
de que possamos sempre ter o pão da Palavra e da Eucaristia em nosso 
meio, rezemos... 

 
L.: Sabemos que pelo nosso Santo Batismo nascemos de novo; auxiliai-

nos, ó Deus, na caminhada de vida nova para que possamos alcançar a 
santidade para a qual sempre nos chamais, rezemos... 
 

L.: Ó Deus, assisti o nosso Brasil que passa por tantas dificuldades: 
fome, falta de trabalho, doenças e luto, para que com vosso auxílio 

possamos encontrar soluções e conforto para nossa peregrinação aqui 
nesta terra, rezemos... 
 

D.: Ó Deus, alimentados e renovados pelo teu próprio Filho, possamos 
atravessar o deserto da vida como verdadeiros cristãos. Escutai as 
nossas preces comunitárias e aquelas que estão no silêncio do nosso 

coração. Por Cristo, nosso Senhor.  
T.: Amém.  

 
D.:. Ó Jesus, que disseste: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim 
nunca mais terá fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede”, 

dá-nos sempre a disposição para rezar como nos ensinastes... 
T.: Pai Nosso ... 

 
D.: Neste primeiro domingo do mês de agosto, mês vocacional, rezemos 
ainda pelas vocações: 

 
T.: Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, faz ressoar em nossos 
ouvidos teu forte e suave convite: “Vem e segue-me”. 

 
Derrama sobre nós o teu Espírito, que Ele nos dê Sabedoria para 

ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. 
 
Senhor, que a Messe não se perca por falta de Operários. Desperta 

nossas comunidades para a Missão. Ensina nossa vida a ser serviço. 
Fortalece os que querem dedicar-se ao Reino, na vida consagrada e 
religiosa. 

 
Senhor, que o Rebanho não pereça por falta de Pastores. Sustenta a 

fidelidade de nossos bispos, padres e diáconos. Dá perseverança a 
nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o 
ministério pastoral em tua Igreja. 
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Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, chama-nos para o serviço de 

teu povo. 
 

Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-
nos a responder SIM. Amém! 

 

INVOQUEMOS A BENÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: No término desta nossa celebração, invoquemos a bênção de Deus. 

 
T.: O Senhor nos abençoe e nos guarde! O Senhor faça brilhar sobre 

nós a sua face e nos seja favorável! O Senhor dirija para nós o seu 
rosto e nos dê a paz. Que o Senhor confirme a obra de nossas mãos, 
agora e para sempre. 

Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 

Canto final: Por uma grande missão 5 
 
Um dia, como qualquer outro dia, o Senhor me criou para uma grande 

missão. 
Um jovem, como qualquer outro jovem, o Senhor me chamou para uma 
grande missão. 

Eu nada sabia, eu nada entendia, eu nada previa de uma grande 
missão. 

Eu me encantei, me apaixonei, o barco larguei por uma grande missão. 
 
Eu disse sim, ó Senhor! Eu disse sim por amor! 

Pronto pra ir eu estou para uma grande missão. (nova missão) (bis) 
 

Um mundo, como qualquer outro mundo, o Senhor me elegeu para uma 
grande missão. 
Um povo, como qualquer outro povo, o Senhor me enviou para uma 

grande missão. 
Eu não resisti, eu quase morri, chorei e sorri por uma grande missão. 
A vida arrisquei, eu tudo deixei. E a cruz carreguei por uma grande 

missão. 
 

                                                           
5 https://www.youtube.com/watch?v=xvdnoJ9lQK0 

https://www.youtube.com/watch?v=xvdnoJ9lQK0

