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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 

  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  

2º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

16 de Janeiro de 2022 
 

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 do Teu Amor Pra fazer Tua Vontade, pra viver do 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.: A graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do 

Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

D.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a 

morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e 
ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai.  

(Breve momento de silêncio.) 

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.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=6bFx0GZZE3Y
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Pode ser cantado.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. 
 

D.: Oremos. (Pausa para oração silenciosa.) Deus eterno e todo-
poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces 

do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

T.: Amém. 

 
D.: “Esta é a obra do Espírito em nós. Ele “recorda-nos” Jesus e torna-

o presente a nós” (Papa Francisco). Acolhendo a Palavra que é viva e 

eficaz, invoquemos o Espírito Santo, rezando, uma prece feita pelo 

Papa Francisco: 

T.: "Espírito Santo eu não sei como é o teu rosto, mas sei que és a 

minha força, a minha luz, que és capaz de fazer-me caminhar e 

ensinar-me a rezar. 'Vem, Espírito Santo'. 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 

Primeira leitura: (Is 62,1-5) 

L.: Leitura do Livro do Profeta Isaías. 
Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não 

descansarei, enquanto não surgir nela, como um luzeiro, a justiça e não 
se acender nela, como uma tocha, a salvação. As nações verão a tua 
justiça, todos os reis verão a tua glória; serás chamada com um nome 

novo, que a boca do Senhor há de designar. E serás uma coroa de glória 
na mão do Senhor, um diadema real nas mãos de teu Deus. Não mais 

te chamarão Abandonada, e tua terra não mais será chamada Deserta; 
teu nome será Minha Predileta e tua terra será a Bem-Casada, pois o 

Senhor agradou-se de ti e tua terra será desposada. Assim como o 
jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam; e como a noiva 

é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria de teu Deus. Palavra 
do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 

                                         
2 https://youtu.be/3pBvZCkqWNU 

https://youtu.be/3pBvZCkqWNU
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Salmo:3 

 (Sl 95) 
T.: Cantai ao Senhor Deus um canto novo,  

manifestai os seus prodígios entre os povos! 
 
L.: Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 

cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! 
Cantai e bendizei seu santo nome! 

Cantai e bendizei seu santo nome! R. 
 

L.: Dia após dia anunciai sua salvação, 
manifestai a sua glória entre as nações, 

E, entre os povos do universo, seus prodígios! 
E, entre os povos do universo, seus prodígios! R. 

 
L.: Ó família das nações, dai ao Senhor, 

ó nações, dai ao Senhor poder e glória, 
dai-lhe a glória que é devida ao seu nome! 

Oferecei um sacrifício nos seus átrios. R. 
 

L.: Adorai-o no esplendor da santidade, 
terra inteira, estremecei diante dele! 

Publicai entre as nações: “Reina o Senhor!” 
pois os povos ele julga com justiça. R. 

Segunda leitura: (Cor 12,4-11) 

L.: Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios. 
Irmãos: Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há 

diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes 
atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. 

A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. 
A um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria. A outro, a palavra da 

ciência segundo o mesmo Espírito. A outro, a fé no mesmo Espírito. A 
outro, o dom de curas no mesmo Espírito. A outro, o poder de fazer 

milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, 
falar línguas estranhas. A outro, interpretação de línguas. Todas estas 

coisas as realiza um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um 
conforme quer. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 

Aclamação ao Evangelho:4 (Cf. 2Ts 2,14) 

T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
O Senhor Deus nos chamou, por meio do Evangelho,  

a fim de alcançarmos a glória de Cristo. 
 

                                         
3 https://youtu.be/r2mfkSpM5mM 
4 https://youtu.be/WsDVqf4IuME 

https://youtu.be/r2mfkSpM5mM
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EVANGELHO (Jo 2,1-11) 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 

Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de 
Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido 

convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de 
Jesus lhe disse: “Eles não têm mais vinho”. Jesus respondeu-lhe: 

“Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou”. Sua 
mãe disse aos que estavam servindo: “Fazei o que ele vos disser”. 
Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os 

judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 
cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo: “Enchei as talhas de 

água”. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: “Agora tirai e levai ao 
mestre-sala”. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que 

se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os 
que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. 

O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: “Todo mundo serve 
primeiro o vinho melhor e, quando os convidados já estão embriagados, 

serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora!” 
Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia 

e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da 
Salvação. 

T.: Glória a vós, Senhor. 

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

D.: Em unidade com toda a Igreja, 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.: Dirijamos a nossa oração ao Deus da aliança, para que 

perseveremos no seu caminho. 
 

T.: Senhor, escutai-nos!  
 

1. Pela Igreja, esposa de Cristo, para que saiba sempre gerar novos 
filhos com anúncio e testemunho. Rezemos. 
2. Por nossos governantes, para que não se esqueçam dos que passam 

fome e sede, sendo promotores do bem comum. Rezemos. 
3. Por nossas comunidades, para que aprendam a acolher os dons 

dados por Deus para o bem de todos, evitando a inveja e perseguições. 
Rezemos. 



6 

4. Por nossas famílias, para que não falte nos lares o vinho da união, da 

concórdia e da paz. Rezemos. 
 

D.: Deus misericordioso, sempre atento às nossas necessidades, escutai 
as nossas preces e ajudai-nos a reconhecer a vossa providência. Por 
Cristo Nosso Senhor. 

T.: Amém. 
 

D.: Rezemos a oração que Jesus nos ensinou: 

T.: Pai nosso… 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

D.: Deus nos abençoe e nos guarde. 
T.: Amém. 

D.: Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. 
T.: Amém. 

D.: Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. 
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 seguinte antífona mariana ou um canto: 

 

T.: À vossa proteção recorremos, santa Mãe de Deus; não 

desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-
nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. 

 
Canto:5 
Quando faltou vinho naquela festa Maria 

Tu percebeste, em todos havia aflição 

Olhaste para Teu Filho e pediste a Ele 

E Jesus te atendeu, a graça aconteceu 

A água foi transformada em vinho pra todos 

 

Quando faltou alegria em minha vida 

Tu percebeste o cansaço em meu coração 

Olhaste para Teu Filho e pediste a ele 

E Jesus te atendeu, veio e me socorreu 

Hoje eu canto alegre o mesmo canto teu 

 

O Senhor fez em mim maravilhas. O Senhor fez em mim maravilhas. 

O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o Senhor. 

 

                                         
5 https://youtu.be/Rk7MiRODRkU 

https://youtu.be/Rk7MiRODRkU

