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CELEBRAR EM FAMÍLIA 

23º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

05 DE SETEMBRO DE 2021 
MÊS DA BÍBLIA 

 

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/ 

 

 

  

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

    

https://www.cnbb.org.br/downloads/


2  

  

CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto:1 

 
Nossa alegria é saber que um dia, / todo este povo se libertará, 

Pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo, / nossa esperança realizará! 
 

Jesus nos manda libertar os pobres, /e ser cristão é ser libertador, 
Nascemos livres pra crescer na vida, /não pra ser pobres e viver na dor! 

 
Não diga nunca que Deus é culpado, /quando, na vida o sofrimento 

vem,  
Vamos lutar que o sofrimento passa, /pois Jesus Cristo já sofreu 

também. 
 
Libertação se alcança no trabalho, /mas há dois modos de se trabalhar, 

Há quem trabalha escravo do dinheiro, /há quem procura o mundo 
melhorar. 

 
E pouco a pouco o tempo vai passando, /e a gente espera a libertação,  

Se a gente luta ela vai chegando, /se a gente para ela não chega, não! 
 

Sinal da cruz: 
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  

T.: Amém.  
 

Saudação: 
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 reúne no amor de Cristo. 

 
Recordação da vida: 
O (a) dirigente, com breves palavras, acolhe as pessoas, introduz o sentido da 
celebração e convida a assembleia a lembrar fatos que são sinais da vinda do 

Senhor acontecendo hoje em nossa vida, na comunidade e no mundo. 
(Não confundir o momento da recordação da vida com as preces. Na recordação 

da vida se contam fatos, acontecimentos... As preces estão previstas para outro 
momento). 

 
D.: Hoje iniciamos o mês da Bíblia que este ano celebra 50 anos. A 

Igreja no Brasil instituiu o Mês da Bíblia a partir da urgência de 
anunciar a Palavra de Deus e a beleza de fazer ecoar no coração dos 

ouvintes a Palavra que renova e impulsiona à missão. 
À luz do Concílio Vaticano II, o Mês da Bíblia foi criado para mobilizar o 

aprofundamento e a vivência da Palavra, através de um itinerário com a 

                                         
1 https://www.youtube.com/watch?v=LDJrjoMN3dc 

https://www.youtube.com/watch?v=LDJrjoMN3dc


3  

  

Palavra com um tema específico para cada ano. O Mês da Bíblia surgiu 

em 1971, na Arquidiocese de Belo Horizonte, por ocasião da celebração 
do seu cinquentenário. As Irmãs Paulinas, através do Serviço de 

Animação Bíblica (SAB) deram o primeiro impulso, e posteriormente a 
CNBB assumiu-o como uma proposta nacional2. 

Este ano o tema é a Carta de São Paulo Apóstolo aos Gálatas e o lema: 
“pois todos vós sois um só em Cristo Jesus” (Gl 3,28d), extraído do hino 

batismal, descrito em Gl 3,26-28, quando Paulo afirma que todos são 
filhos e filhas de Deus. 

Recordemos as comunidades que aos domingos se reúnem ao redor da 
Palavra de Deus. 

 
Ato penitencial: 
D.: Ao celebrarmos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também 

nós somos convidados a morrer ao pecado e ressurgir para uma vida 
nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. 
 
Breve momento de Silêncio 
 

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 de infinita misericórdia, veja nosso coração arrependido, tenha 

piedade de nós e nos faça participar um dia das alegrias da vida eterna. 
T.: Amém.  

 
Hino de louvor: 

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) 

 

                                         
2 https://www.paulinas.org.br 

https://www.paulinas.org.br/
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Glória a Deus nas alturas, 3 

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, 

na glória de Deus Pai, 
na glória de Deus Pai. 
 

Amém! Amém!  
Amém! Amém! Amém! 

 
 

D.: Oremos. (pequeno silêncio) 
Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e 
filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a 

herança eterna. 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”. 

 

  
                                         
3 https://www.youtube.com/watch?v=9x6-csk-Egc 
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A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
  
Primeira Leitura:      (Is 35,4-7a) 

L.: Leitura da Profecia de Isaías 
Dizei às pessoas deprimidas: “Criai ânimo, não tenhais medo! Vede, é 

vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus; é ele que 
vem para vos salvar”. Então se abrirão os olhos dos cegos e se 
descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se 

desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e 
jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago, e a 

região sedenta, em fontes d'água. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus.  

 
Salmo:4             Sl 146 (145)  

  
T.: Bendize, ó minha alma ao Senhor. 

Bendirei ao Senhor toda a vida! 
 

Ou Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

O Senhor é fiel para sempre, 
faz justiça aos que são oprimidos; 

ele dá alimento aos famintos, 
é o Senhor quem liberta os cativos. 
 

O Senhor abre os olhos aos cegos 
o Senhor faz erguer-se o caído; 

o Senhor ama aquele que é justo 
É o Senhor quem protege o estrangeiro. 
 

Ele ampara a viúva e o órfão 

mas confunde os caminhos dos maus. 
O Senhor reinará para sempre! 

Ó Sião, o teu Deus reinará 
para sempre e por todos os séculos! 

 
Segunda leitura:        (Tg 2,1-5) 

L.: Leitura da carta de São Tiago  
Meus irmãos: a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado 

não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa 
reunião entra uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida, e 

também um pobre, com sua roupa surrada, e vós dedicais atenção ao 
que está bem vestido, dizendo-lhe: “Vem sentar-te aqui, à vontade”, 

enquanto dizeis ao pobre: “Fica aí, de pé”, ou então: “Senta-te aqui no 
chão, aos meus pés”, não fizestes, então, discriminação entre vós? E 

não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, 
escutai: não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na 
fé e herdeiros do Reino que prometeu aos que o amam? Palavra do 

Senhor. T.: Graças a Deus. 

                                         
4 https://www.youtube.com/watch?v=FJxoZf5RnDs 
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Aclamação ao Evangelho:5             (Lc 8,11)  

Aleluia, aleluia, aleluia!  
Aleluia, aleluia, aleluia!  
 

Jesus Cristo pregava o Evangelho, a boa notícia do Reino 

e curava seu povo doente de todos os males, sua gente! 
 

EVANGELHO:                 (Mc 7,31-37)  
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.  

Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por 
Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da 

Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com 
dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-

se com o homem, para fora da multidão; em seguida colocou os dedos 
nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando 

para o céu, suspirou e disse: 'Efatá!', que quer dizer: 'Abre-te!' 
Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele 
começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência 

que não contassem a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, 
mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: 'Ele tem feito bem 

todas as coisas: Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar'. Palavra da 
Salvação. 

T.: Glória a vós, Senhor.  
  

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

Profissão de fé: 
D.: Professemos a 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.: Irmãos e irmãs, elevemos nossas preces ao Deus que faz o seu Reino 

crescer, suplicando-lhe:  
T.: Ó Senhor, escutai nossa prece.  

 
L.: Por toda a Igreja, para que iluminada pelo Espírito, anuncie com 

coragem a Boa Nova, principalmente neste mês da Bíblia. Rezemos ao 
Senhor. 

 

                                         
5 https://www.youtube.com/watch?v=kZ4N6pCv3mM 
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L.: Por todos os catequizandos, que no processo de catequese possam 

ter os ouvidos abertos para escutar a Palavra anunciada. Rezemos ao 
Senhor. 

T.: Ó Senhor, escutai nossa prece.  
 

L.: Pelo povo de Deus para que aprenda a escutar e apreciar cada vez 
mais a Palavra de Deus proclamada nas celebrações, buscá-la na 

leitura da Bíblia e testemunhá-la na vida. Rezemos ao Senhor. 
 

L.: Por todos os povos do mundo que sofrem por causa de doenças, 
pobreza e desemprego, causadas pela pandemia. Rezemos ao Senhor. 
 

L.: Por nossos irmãos e irmãs que faleceram na esperança da 
ressurreição, para que sejam acolhidos com bondade na luz da sua 

face. Rezemos ao Senhor. 
 

D.: Ó Pai, acolhei nossos pedidos e fortalecei a nossa união com vosso 
Filho Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo.  

T.: Amém.  
 

D.: Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos 
ensinou: T.: Pai nosso...  

 
O dirigente invoca a bênção de Deus sobre todos os participantes . 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: O Deus todo-poderoso nos conceda a sua alegria e nos abençoe. 

T.: Amém. 
D.: O Filho de Deus nos acompanhe com solicitude na alegria e na 

tristeza. 
T.: Amém. 

D.: O Espírito Santo derrame, sem cessar, a caridade em nossos 
corações. 

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. 

 
Sugestão de Canto:6  

 
1. Quando o Espírito de Deus soprou 

O mundo inteiro se iluminou 
A esperança na terra brotou 

E o povo novo deu-se as mãos e caminhou. 
 

                                         
6 https://www.youtube.com/watch?v=m7vCLckRvMM 
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Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao criador! 

Justiça e paz hão de reinar e viva o amor! 
 

2. Quando Jesus a terra visitou,  
a boa nova da Justiça anunciou:  

O cego viu, o surdo escutou 
E os oprimidos das correntes libertou. 

 
3. Nosso poder está na união,  

o mundo novo vem de Deus e dos irmãos.  
Vamos lutando contra a divisão  
e preparando a festa da libertação! 

 
4. Cidade e campo se transformarão.  

Jovens unidos na esperança gritarão.  
A força nova é o poder do amor,  

nossa fraqueza é força em Deus libertador! 


