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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA 
19º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

08 DE AGOSTO DE 2021  
MÊS VOCACIONAL 

DIA DOS PAIS 

 

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, de São José 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 
A família como vai? Meu irmão, venha e responda!  
Quem pergunta, é o Pai, a verdade não esconda. (2x)  

 
1. Vem à Igreja, reza e pede um amor que sempre mede,  

quando é hora de doar. 
Sufocando o seu desejo, vai vivendo no varejo,  
não é templo, nem altar. 

Vai levando a vida em curso, pregadora de discurso,  
sem combate à opressão?  
Nada falta, tem de tudo, tem até coração mudo  

e jamais reparte o pão. 
 

2. Num viver de alegria, dia e noite, noite e dia,  
num eterno agradecer.  
Com o pouco que se tem, se trabalha para o bem,  

sem deixar ninguém sofrer.  
Coração que se faz templo, modelando o bom exemplo  

de amor puro e profundo.  
Abram templo e coração, para que na comunhão  
se devolva a paz ao mundo.  

 
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.: Vivendo o Ano de São José e o Ano Família Amoris Laetitia, a 

celebração deste domingo, envolve-se de motivações, dentre as quais 
recordamos e trazemos presente, a vocação paterna. Estas duas 

referências ajudam-nos a perceber a bondade divina que continua 
acompanhando a família de cada um, em meio a tantos desafios que o 
mundo de hoje coloca. Papa Francisco recorda: “as nossas vidas são 

tecidas e sustentadas por pessoas comuns (habitualmente esquecidas), 
que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nos 

palcos do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, 
escrevendo os acontecimentos decisivos da nossa história” (Patris 
Corde). Como família, façamos nossas súplicas penitenciais: 
 

(Breve momento de silêncio) 

 
 

                                                 
1https://www.youtube.com/watch?v=H30sYPQiDs8 

https://www.youtube.com/watch?v=H30sYPQiDs8
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D.: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós. 
D.: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de 

nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós. 
D.: Senhor, que sois a vida que renova o mundo, 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 
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 do Glória pode ser cantado)2 
 

Glória a Deus nas alturas, 
e paz na terra aos homens por ele amados. (bis) 
 

Senhor Deus, rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso: 

nós vos louvamos, vos bendizemos, 
vos adoramos, 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, 

                                                 
2 https://www.youtube.com/watch?v=9x6-csk-Egc 
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na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. 

Amém! Amém! Amém! Amém! Amém! 
 

D.: Oremos. (pequeno silêncio) Deus eterno e todo-poderoso, a quem 
ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, 
para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso Filho, 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:               (1Rs 19,4-8) 

 
L.: Leitura do Primeiro Livro dos Reis. 

Naqueles dias, Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia todo. 
Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, 
dizendo: “Agora basta, Senhor! Tira a minha vida, pois não sou melhor 

que meus pais”. E, deitando-se no chão, adormeceu à sombra do 
junípero. De repente, um anjo tocou-o e disse: “Levanta-te e come!” Ele 

abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza 
e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do 
Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e disse: “Levanta-te e come! 

Ainda tens um caminho longo a percorrer”. Elias levantou-se, comeu e 
bebeu, e, com a força desse alimento, andou quarenta dias e quarenta 
noites, até chegar ao Horeb, o monte de Deus. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

Salmo:3                (Sl 33) 
 
R.: Provai e vede quão suave é o Senhor! 

 
L: Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, * 
seu louvor estará sempre em minha boca. 

Minha alma se gloria no Senhor: * 
que ouçam os humildes e se alegrem! R. 
 

L: Comigo engrandecei ao Senhor Deus, * 
exaltemos todos juntos o seu nome! 

Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, * 
e de todos os temores me livrou. R. 

                                                 
3 https://www.youtube.com/watch?v=_0srw9upWF0 

https://www.youtube.com/watch?v=_0srw9upWF0
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L: Contemplai a sua face e alegrai-vos, * 

e vosso rosto não se cubra de vergonha! 
Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, * 

e o Senhor o libertou de toda angústia. R. 
 
L: O anjo do Senhor vem acampar* 

ao redor dos que o temem, e os salva. 
Provai e vede quão suave é o Senhor! * 
Feliz o homem que tem nele o seu refúgio! R. 

 
Segunda Leitura:               (Ef 4,30-5,2) 

 
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. 
L.: Irmãos: Não contristeis o Espírito Santo com o qual Deus vos 

marcou como um selo para o dia da libertação. Toda a amargura, 
irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio 

de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os 
outros, sede compassivos; perdoai-vos mutuamente, como Deus vos 
perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que 

ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo 
a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Palavra do 
Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

Aclamação ao Evangelho:4 
T.: Aleluia, aleluia, aleluia. 
 

Eu sou o pão vivo, descido do céu, 
quem deste pão come, sempre há de viver. 

Eu sou o pão vivo, descido do céu, 
Amém, Aleluia, Aleluia! 
 

EVANGELHO:               (Jo 6,41-51) 
 
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 

Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, 
porque havia dito: “Eu sou o pão que desceu do céu”. Eles comentavam: 

“Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? 
Como então pode dizer que desceu do céu?” Jesus respondeu: “Não 
murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou 

não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos 
Profetas: ‘Todos serão discípulos de Deus’. Ora, todo aquele que escutou 
o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o 

Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em 
verdade vos digo, quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. 

Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. 
Eis aqui o pão que desce do céu: quem dele comer, nunca morrerá. Eu 

                                                 
4 https://www.youtube.com/watch?v=uIeGOa4sv1A 

https://www.youtube.com/watch?v=uIeGOa4sv1A
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sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá 

eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do 
mundo”. 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 
 

D.: Celebrando este domingo especial da Semana Nacional da Família, 
no contexto do Ano da Família Amoris Laetitia, rezemos juntos, a oração 

oficial para o X Encontro Mundial das Famílias, que ocorrerá em Roma, 
entre os dias 22 e 26 de junho de 2022, com o tema: “O amor na 
família: vocação e caminho de santidade”. (Pode ser rezada em dois 

coros “1” e “2”). 
 

1. Pai Santo, estamos aqui diante de Ti 
para louvar-Te e agradecer-Te 

pelo grande dom da família. 
 

2. Nós Te pedimos pelas famílias 
consagradas no sacramento do matrimônio, 
para que possam redescobrir 

todos os dias a graça recebida 
e, como pequenas Igrejas domésticas, 

saibam testemunhar a Tua Presença 
e o amor com o qual Cristo ama a Igreja. 

 

1. Nós Te pedimos pelas famílias 

que passam por dificuldades e sofrimentos, 

doença ou por problemas que só Tu conheces: 

que Tu as sustentes e as tornes conscientes 

do caminho de santificação ao qual as chamas, 

para que possam experimentar a Tua infinita misericórdia 

e encontrar novos caminhos para crescer no amor. 
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2. Nós Te pedimos pelas crianças e jovens, 

para que possam encontrar-Te 

e responder com alegria à vocação que planejaste para eles; 

por seus pais e avós, 

para que sejam conscientes 

de serem sinal da paternidade e maternidade de Deus 

no cuidado dos filhos que, na carne e no espírito, 

Tu confias a eles; 

pela experiência de fraternidade 

que a família pode dar ao mundo. 

 

T.: Senhor, concede que cada família 

possa viver a própria vocação à santidade na Igreja 

como um chamado para ser protagonista da evangelização, 

a serviço da vida e da paz, 

em comunhão com os sacerdotes e em cada estado de vida. 

Abençoa o Encontro Mundial das Famílias. Amém. 
 

D: Prossigamos nossa prece dizendo: 
Pai-nosso... 

 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Que Deus, nosso Pai, nos conserve no vosso amor, para que a paz 

de Cristo habite em nós e permaneça sempre em vossa casa. 
T.: Amém. 
 

D.: Que Deus nos dê a benção dos filhos, o apoio dos amigos, e a paz 
com todos. 

T.: Amém. 
 
D.: Sede no mundo um sinal do amor de Deus, abri vossa porta aos 

pobres e infelizes, que um dia nos receberão agradecidos na casa do 
Pai. 
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!  
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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 
 

Sugestão de Cantos: 
 

A)5 
1. Quando Te domina o cansaço 
E já não puderes dar um passo 

Quando o bem ao mal ceder 
E tua vida não quiser 

Ver um novo amanhecer 
 
Levanta-Te e come, levanta-Te e come! 

Que o caminho é longo! Caminho longo! 
Eu sou Teu alimento, ó caminheiro 
Eu sou o Pão da vida verdadeiro! 

Te faço caminhar, vale e monte atravessar 
Pela Eucaristia, Eucaristia! 

 
2. Quando Te perderes no deserto 
E a morte então sentires perto 

Sem mais força pra subir 
Sem coragem de assumir 

O que Deus de Ti pedir 
 
3. Quando a dor, o medo, a incerteza 

Tentam apagar Tua chama acesa 
E tirar do coração 
A alegria e a paixão 

De lutar, não ser em vão 
 

4. Quando não achares o caminho 
Triste e abatido, vais sozinho 
O olhar sem brilho e luz 

Sob o peso de tua cruz 
Que a lugar nenhum conduz 
 

B)6 
1. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes 

Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz 
Que eles achem os seus caminhos! Amem e sejam amados! 

                                                 
5 https://www.youtube.com/watch?v=vjmCHYEvWpM 
6 https://www.youtube.com/watch?v=5vBIh_gL0VU 

https://www.youtube.com/watch?v=vjmCHYEvWpM
https://www.youtube.com/watch?v=5vBIh_gL0VU
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Vivam iluminados! 

Nossa prece de filhos é prece de quem agradece 
Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais 

Que eles trilhem os teus caminhos! Louvem e sejam louvados! 
Sejam recompensados! 
 

Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas! 
Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias! 
 

2. Minha prece, ó Senhor é também pelos meus familiares 
Minha prece, ó Senhor é por quem tem um pouco de nós 

Que eles achem os seus caminhos! Amem e sejam amados! 
Vivam iluminados! 
 

Nossa prece, ó Senhor é também pelos nossos vizinhos 

Por quem vive e trabalha e caminha conosco, Senhor 
Que eles achem os seus caminhos! Amem e sejam amados! 
Vivam iluminados! 

 
C)7 

1. Que nenhuma família comece em qualquer de repente 
Que nenhuma família termine por falta de amor 
Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente 

E que nada no mundo separe um casal sonhador 
 
Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte 

Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois 
Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte 

Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois 
 
Que a família comece e termine sabendo onde vai 

E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai 
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor 
E que os filhos conheçam a força que brota do amor 

Abençoa, Senhor, as famílias. Amém 
Abençoa, Senhor, a minha também 

Abençoa, Senhor, as famílias. Amém 
Abençoa, Senhor, a minha também 
 

2. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida 
Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão 

Que as crianças aprendam no colo, o sentido da vida 
Que a família celebre a partilha do abraço e do pão 
 

Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos 
Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois 
Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho 

Seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois 

                                                 
7 https://www.youtube.com/watch?v=TrB2qrnexYk 

https://www.youtube.com/watch?v=TrB2qrnexYk

