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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  

22º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

29 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 crucifixo, um vaso 
de flores, 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 podendo ser trocados 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 

 
Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui Senhor! 

Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. 
Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. 

Eis-me aqui Senhor! 
 

1. O Senhor é o pastor que me conduz 
Por caminhos nunca vistos me enviou 

Sou chamado a ser fermento sal e luz 
E por isso respondi: aqui estou! 
 

2. Ele pôs em minha boca uma canção 
Me ungiu como profeta e trovador 

Da história e da vida do meu povo 
E por isso respondi: aqui estou! 

 
3. Ponho a minha confiança no Senhor 

Da esperança sou chamado a ser sinal 
Seu ouvido se inclinou ao meu clamor 

E por isso respondi: aqui estou! 
 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 
D.: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em 

nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. 

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

D.: Nesta celebração familiar em que participamos do “Dia do Senhor”, 
rendemos graças a Jesus, Palavra viva de Deus, renovamos nosso 

espírito filial e, coloquemo-nos a serviço da missão. Estejamos abertos à 
fraternidade, sejamos solidários, pratiquemos a misericórdia, 

superemos os legalismos que matam a verdadeira experiência nossa 
com Deus. Neste Dia Nacional dos Catequistas rezemos por tão 
preciosos educadores na fé.  

 
L.: O Papa Francisco em sua Encíclica Fratelli Tutti (n. 32) nos lembra: 

“É verdade que uma tragédia global como a pandemia do Covid-19 
despertou, por algum tempo, a consciência de sermos uma comunidade 

mundial que viaja no mesmo barco, onde o mal de um prejudica a 
todos. Recordamo-nos de que ninguém se salva sozinho, que só é 

possível salvar-nos juntos. Por isso, ‘a tempestade – dizia eu – 
desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e 

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=6bFx0GZZE3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=6bFx0GZZE3Y
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supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os 

nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. (…) Com a 
tempestade, caiu a maquilhagem dos estereótipos com que mascaramos 

o nosso ‘eu’ sempre preocupado com a própria imagem; e ficou a 
descoberto, uma vez mais, esta (abençoada) pertença comum a que não 
nos podemos subtrair: a pertença como irmãos’”. 

T.: Em Cristo, somo todos irmãos. 
 

Ato Penitencial: 
D.: Irmãos e irmãs, façamos nosso exame de consciência e, 

humildemente, peçamos a Deus que tenha misericórdia de nós. 
 

(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 de misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 

pecados e nos conduza à vida eterna. 
T.: Amém! 
 

Hino de louvor: 2 
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 alturas 

E paz na terra 
Aos homens por ele amados 

Aos homens por ele amados! 
 

                                                             
2 https://www.youtube.com/watch?v=nZzp3ldIMCg 

https://www.youtube.com/watch?v=nZzp3ldIMCg


4 

 

Senhor Deus rei do céu 

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 
Tende piedade de nós 

Tende piedade de nós! 
 

Só vos sois o Santo 
Só vos o Senhor 
Só vos o Altíssimo 

Jesus Cristo 
 

Com o Espírito Santo 
Na glória de Deus Pai 

Na glória de Deus Pai 
Amém! 

 
D.: Oremos (pequeno silêncio) 

“Deus de misericórdia, criador e reparador do vosso povo, que fizestes 
da família humana, constituída pela aliança nupcial, o sacramento de 

Cristo e da Igreja, derramai a abundância das vossas bênçãos sobre 
esta família reunida em vosso nome, para que aqueles que nela vivem 

unidos pelo amor sejam fervorosos no espírito e assíduos na oração, 
solícitos uns pelos outros, atentos às necessidades de todos e deem 

testemunho da fé pela palavra e pelo exemplo. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo”.3 

T.: Amém. 
 
D.: A alegria do Evangelho, afirma o Papa Francisco, na Exortação 

Apostólica Evangelii Gaudium, plenifica o coração dos homens e das 

                                                             
3 https://www.liturgiacatolica.com/bencaos.html 
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mulheres que se encontram com Jesus. Esse encontro é salvador, 

libertador, afugenta os males, reinaugura a alegria. Rezemos: 

T.: Senhor, envia-nos seu Espírito Santo de amor e ajuda-nos a 

compreender sua Palavra. 

 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:              (Dt 4,1-2.6-8) 
 

L.: Leitura do livro do Deuteronômio. 
Moisés falou ao povo, dizendo: 'Agora, Israel, ouve as leis e os decretos 
que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na 

posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada 
acrescenteis, nada tireis, à palavra que vos digo, mas guardai os 

mandamentos do Senhor vosso Deus que vos prescrevo. Vós os 
guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está vossa 

sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas 
leis, digam: 'Na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação! Pois, 

qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor 
nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande 

que tenha leis e decretos tão justos, como esta lei que hoje vos ponho 
diante dos olhos? Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

 
Salmo:4                 (Sl 14) 

 
T.: Senhor, quem morará em vossa casa 

e no vosso monte santo, habitará? 
 

L.: É aquele que caminha sem pecado* 
e pratica a justiça fielmente; 
que pensa a verdade no seu íntimo * 

e não solta em calúnias sua língua. R. 
 

L.: Que em nada prejudica o seu irmão,* 
nem cobre de insultos seu vizinho; 

que não dá valor algum ao homem ímpio,* 
mas honra os que respeitam o Senhor. R. 

 
L.: Não empresta o seu dinheiro com usura, 

nem se deixa subornar contra o inocente.* 
Jamais vacilará quem vive assim! R. 

 

                                                             
4 https://www.youtube.com/watch?v=G9-sJKx4lmo 

https://www.youtube.com/watch?v=G9-sJKx4lmo
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Segunda Leitura:       (Tg 1,17-18.21b-22.27) 

 
L.: Leitura da Carta de São Tiago. 

Irmãos bem-amados: Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vêm do 
alto; descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de 
variação. De livre vontade ele nos gerou, pela Palavra da verdade, a fim 

de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com 
humildade a Palavra que em vós foi implantada, e que é capaz de salvar 

as vossas almas. Todavia, sede praticantes da Palavra e não meros 
ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e 

sem mancha diante de Deus Pai, é esta: assistir os órfãos e as viúvas 
em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do 

Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Aclamação ao Evangelho:5 

T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia! 
 

Deus, nosso Pai, nesse seu imenso amor, 
foi quem gerou-nos com a Palavra da verdade, 

nós, as primícias do seu gesto criador! 
 

EVANGELHO:        (Mc 7,1-8.14-15.21-23) 
 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos. 
T.: Glória a vós, Senhor. 
L.: Naquele tempo: Os fariseus e alguns mestres da Lei vieram de 

Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos 
seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as 

terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem 
depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. 

Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos 
outros costumes que receberam por tradição: a maneira certa de lavar 

copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da Lei 
perguntaram então a Jesus: 'Por que os teus discípulos não seguem a 

tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos?' Jesus 
respondeu: 'Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como 

está escrito: 'Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está 
longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as 

doutrinas que ensinam são preceitos humanos'. Vós abandonais o 
mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens'. Em seguida, 

Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: 'Escutai todos e 
compreendei: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo 

de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração 
humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, 

adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, 

                                                             
5 https://www.youtube.com/watch?v=LN162-IMegc 

https://www.youtube.com/watch?v=LN162-IMegc
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inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de 

dentro, e são elas que tornam impuro o homem'. 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 A NOSSA PRECE 

 
D.: Em família, com fé e confiança, rezemos ao Senhor, fonte de vida, 

suplicando: 
 

T.: Senhor, ajudai-nos a viver sua Palavra! 
 

L.: Pelo Papa Francisco e pelo nosso bispo, para que sejam 
anunciadores fiéis da Boa Nova trazida por Jesus, rezemos: 

 
L.: Para que sua Palavra, geradora de vida, seja nossa inspiração para 

exercermos o amor em plenitude, rezemos: 
 

L.: Para que vivamos a pureza de coração e dele brotem palavras e 
atitudes promotoras da paz, rezemos: 
 

L.: Para que nossos catequistas sejam fortalecidos e abençoados cada 
vez mais em sua missão de anunciar as coisas de Deus, rezemos:  

 
(Preces espontâneas...) 

 
D.: Deus, Pai amoroso e compassivo, acolhei nossos pedidos de filhos e 

filhas, nunca se afaste de nós, pois sem sua misericórdia infinita 
perecemos. Por Cristo, nosso Senhor. 

T.: Amém. 
 

D.:. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a 
liberdade de filhos, digamos juntos: 

T.: Pai Nosso... 
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INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Ó Deus, sede compassivo para com o vosso povo, e não falte vossa 
ajuda, nesta vida, aos que lutam pela vida eterna. Por Cristo nosso 

Senhor. 
T.: Amém! 

D.: Vamos em paz e que o Senhor Deus seja nossa companhia. 
Bendigamos ao Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

Canto final: 
A)6 

Vem, vem louvar, encher esse lugar de glória, 
encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor (bis) 

 
1. Quando Deus envia o seu espírito 

Nos conduz à fé e nos faz cantar o seu louvor. 
Seu amor em cada coração. 

Nos garante a paz e nos faz cantar o seu louvor. 
(cante forte ao Senhor) 

 
2. É tão bom estar neste lugar 
De alegria e paz que nos faz cantar o seu louvor. 

Eu também sou templo do Senhor 
E o meu coração vai cantar pra sempre o seu louvor. 

(cante a glória do Senhor) 
 

B)7 
A quem iremos, Senhor? 

A quem iremos, Senhor? 
Só tu tens palavras de vida eterna! 

Só tu tens palavras de vida eterna! 
 

1. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, * 
Seu louvor estará sempre em minha boca. 

Minha alma se gloria no Senhor, * 
Que ouçam os humildes e se alegrem! 
 

2. 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. 
 

3. 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. 

                                                             
6 https://www.youtube.com/watch?v=0hmDiCMirek 
7 https://www.youtube.com/watch?v=crExJWOO2gk 

https://www.youtube.com/watch?v=0hmDiCMirek
https://www.youtube.com/watch?v=crExJWOO2gk

