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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
 

 

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  

3º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

23 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 
 

Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, 
Que é o corpo do Senhor, a sua Igreja; 

Pois todos nós participamos do mesmo pão da unidade, 
Que é o corpo do Senhor, a comunhão. 

 
1. O Pão que reunidos nós partimos 

É a participação do corpo do Senhor. 
 
2. O cálice por nós abençoado 

É a nossa Comunhão no sangue do Senhor. 
 

3. À ordem do Senhor obedecendo, 
celebremos a memória da nossa redenção. 

 
 

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

D.: A Palavra de Deus é o centro de nossa liturgia hoje, é onde a 
experiência cristã é constituída. Que a sua graça e a sua paz estejam 

convosco. 
T.: Bendito, seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. 

 
D.: Jesus atualiza a Palavra de Deus proclamada e a torna um anúncio 

de libertação que toca muito de perto o coração dos homens. Por isso, 
supliquemos a misericórdia de Deus quando nos fechamos para seu 

anúncio libertador: 
 

(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 todo poderoso no amor, tenha compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza à vida eterna. 

T.: Amém. 
 

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=pNYJ9ELiW3c 

https://www.youtube.com/watch?v=pNYJ9ELiW3c
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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). 

 
 D.: Oremos. (Silêncio) Pai, vós enviastes o Cristo, rei e profeta, para 

anunciar aos pobres a feliz notícia do vosso Reino. Fazei que vossa 
Palavra nos congregue em vossa Igreja e sirva para a salvação de todo o 

povo. 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:             (Ne 8,2-4a.5-6.8-10) 

 
L.: Leitura do livro de Neemias. 

Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a Lei diante da assembleia 
de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. 

Era o primeiro dia do sétimo mês. Assim, na praça que fica defronte da 
porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao 

meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram 
capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura 

do livro da Lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de 
madeira, erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu 
o livro à vista de todo o povo. E, quando o abriu, todo o povo ficou de pé. 

Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, 
levantando as mãos: “Amém! Amém!” Depois inclinaram-se e prostraram-

se diante do Senhor, com o rosto em terra. E leram clara e distintamente 
o livro da Lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se 

pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, 
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sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: 

“Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus! Não fiqueis tristes 
nem choreis”, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da Lei. E 

Neemias disse-lhes: “Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai 
bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia 
é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do 

Senhor será a vossa força”. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
 

 
Salmo:2                 (Sl 18B) 

 
T.: Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida! 

 
L.: A lei do Senhor Deus é perfeita,* 

conforto para a alma! 
O testemunho do Senhor é fiel,* 

sabedoria dos humildes. R. 
 

L.: Os preceitos do Senhor são precisos,* 
alegria ao coração. 

O mandamento do Senhor é brilhante,* 
para os olhos é uma luz. R. 

 
L.: É puro o temor do Senhor,* 
imutável para sempre. 

Os julgamentos do Senhor são corretos* 
e justos igualmente. R. 

 
L.: Que vos agrade o cantar dos meus lábios 

e a voz da minha alma; 
que ela chegue até vós, ó Senhor,* 

meu rochedo e redentor! R. 
 

 
Segunda Leitura:               (1Cor 12,12-14.27) 

 
L.: Leitura da primeira carta de São Paulos aos Coríntios. 

Irmãos: Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como 
todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, 

assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, 
escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos 

um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, 
o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós, 

todos juntos, sois o corpo de Cristo e, individualmente, sois membros 
desse corpo. Palavra do Senhor. T.: Graças a Deus. 

                                                             
2 https://www.youtube.com/watch?v=qY1TsYzwFzY 

https://www.youtube.com/watch?v=qY1TsYzwFzY
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Aclamação ao Evangelho:3           (Lc 4,18) 

 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

Foi o Senhor quem me mandou, boas notícias anunciar; 
ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar! 
 

EVANGELHO:        (Lc 1,1-4;4,14-12) 
 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 
Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que 

se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, 
desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. 

Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu 
desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, 

excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos 
ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a 

Galileia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a 
redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio 

à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou 
na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o 

livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que 
está escrito: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me 

consagrou com a unção para anunciar a Boa-Nova aos pobres; enviou-
me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da 

vista; para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do 
Senhor”. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante, e sentou-se. 
Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então 

começou a dizer-lhes: “Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que 
acabastes de ouvir”. Palavra da Salvação. 

T.: Glória a vós, Senhor. 
 

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

 
D.: Professemos juntos 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. 
 

 
 

                                                             
3 https://www.youtube.com/watch?v=0rcXFnAtEv4 

https://www.youtube.com/watch?v=0rcXFnAtEv4
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A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 
 

D.: Preparando a nossa vida para o encontro com o Senhor que vem, o 
invoquemos cheios de confiança, rezando:  

 
T.: Senhor, escutai a nossa prece! 

 
L.: Pela Igreja, para que o Espírito Santo possa suscitar a unidade e 

conduzir a um caminho que propicie a alegria e a paz que brotam do 
anúncio do Evangelho, rezemos ao Senhor. 

L.: Pelos ministros do Evangelho, para que possam viver a solidariedade 
mútua como membros de um só corpo e sejam fortalecidos na missão, 

rezemos ao Senhor. 
L.: Por todas as famílias, para que motivadas pela Palavra de Deus, 

proclamada neste domingo, possam renovar sua disposição em acolher 
de coração aberto o anúncio da Boa Nova, rezemos ao Senhor.  

 
(Preces espontâneas...) 

 
D.: Continuemos a nossa oração dizendo:  

T.: Pai nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde nossos 

corações e nossas mentes no conhecimento e no amor de Deus, e de seu 
Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. 

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: 
T.: Ó mãe do Redentor, do céu ó porta, ao povo que caiu, socorre e 

exorta, pois busca levantar-se, Virgem pura, nascendo o Criador da 
criatura: tende piedade de nós e ouve suave, o anjo te saudando com 

seu Ave!. 
 
Canto:4 

 
1. Jesus Cristo me chamou e eu disse aqui estou. Os seus passos vou 

seguindo numa pura intenção de amor O Evangelho proclamar para 

todas as nações O seu reino dilatar em palavras e ações. 

                                                             
4 https://www.youtube.com/watch?v=z2pgRkH-
eLQ&list=OLAK5uy_londok26GT7SPKh9UvGLjzyDXD15ma_yk&index=13 

https://www.youtube.com/watch?v=z2pgRkH-eLQ&list=OLAK5uy_londok26GT7SPKh9UvGLjzyDXD15ma_yk&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=z2pgRkH-eLQ&list=OLAK5uy_londok26GT7SPKh9UvGLjzyDXD15ma_yk&index=13
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Repousa sobre mim, o Espírito do Senhor. Ele me enviou a proclamar 

seu amor. (bis)  

2. Ouro e prata eu não tenho, mas eu tenho um coração. Que aos pobres 

vou doando pra que alcancem sua libertação. Alegria aos corações e a 

paz edificar. Perdoando e consolando nos caminhos onde andar. 

3. Meu Senhor está comigo, Ele nunca me deixou. Quando a cruz está 

pesando me recorda o quanto me amou. Já não olho para traz, vivo a fé 

aonde for. E assim vou proclamando: eis o dia do Senhor. 


