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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
 

 

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  

4º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

30 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 
 

1. Antes que te formasse 
Dentro do ventre de tua mãe 

Antes que tu nascesses 
Te conhecia e te consagrei. 

 

Para ser meu profeta 
Entre as nações eu te escolhi, 

Onde te envio irás 
E o que te mando proclamarás! 

 

Tenho que gritar, tenho que arriscar, 
Ai de mim se não o faço! 
Como escapar de ti, como calar, 

Se tua voz arde em meu peito? 
Tenho que andar, tenho que lutar, 

Ai de mim se não o faço! 
Como escapar de ti, como calar, 

Se tua voz arde em meu peito? 
 

2. Não temas arriscar-te, 

Porque contigo eu estarei, 
Não temas anunciar-me, 

Por tua boca eu falarei. 
 

Hoje te dou meu povo 

Para arrancar e demolir, 
Para edificar, 

Construirás e plantarás! 

 

3. Deixa os teus irmãos, 
Deixa teu pai e tua mãe, 

Deixa enfim teu lar,   
Porque a terra gritando está. 

 

Nada tragas contigo, 
Porque ao teu lado eu estarei; 

É hora de lutar, 
Porque meu povo sofrendo está. 

 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 
D.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão 

do Espírito Santo esteja 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) 

 

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=OL9AJSJ_P-o 

https://www.youtube.com/watch?v=OL9AJSJ_P-o
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D.: Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tende piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós. 
D.: Cristo, que continuamente nos visitais com a graça do vosso Espírito, 

tende piedade de nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós. 
D.: Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, 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 de Louvor pode ser cantado). 

 

 
 D.: Oremos. (Silêncio) Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de 

todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
 

Invocação ao Espírito Santo:2 
A nós descei, Divina Luz 

A nós descei, Divina Luz 
Em nossas almas acendei 

O amor, o amor de Jesus 
 

Vós sois a alma da Igreja, Vós sois a vida, sois o amor. 
Vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. (2x) 

 

Divino Espírito descei, os corações vinde inflamar. 
E as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. (2x) 

 

                                                             
2 https://www.youtube.com/watch?v=-5uJSInPdBI 

https://www.youtube.com/watch?v=-5uJSInPdBI
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A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:           (Jr 1,4-5.17-19) 
L.: Leitura do livro do profeta Jeremias. 

Nos dias de Josias, rei de Judá, foi-me dirigida a palavra do Senhor, 
dizendo: “Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci; antes de 

saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. 
Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo que eu te 

mandar dizer: não tenhas medo, senão, eu te farei tremer na presença 
deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa 

coluna de ferro, num muro de bronze contra todo o mundo, frente aos 
reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra; eles 

farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo 
para defender-te”, diz o Senhor. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

Salmo:3                 (Sl 70) 
 

R.: Minha boa anunciará, todos os dias, 
vossas graças incontáveis, ó Senhor. 

 
L.: Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor: * 
que eu não seja envergonhado para sempre! 

Porque sois justo, defendei-me e libertai-me! * 
Escutai a minha voz, vinde salvar-me! R. 

 
L.: Sede uma rocha protetora para mim,* 

um abrigo bem seguro que me salve! 
Porque sois a minha força e meu amparo, † 

o meu refúgio, proteção e segurança! * 
Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. R. 

DIA 30 
L.: Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança,* 

em vós confio desde a minha juventude! 
Sois meu apoio desde antes que eu nascesse,* 

desde o seio maternal, o meu amparo. R. 
 

L.: Minha boca anunciará todos os dias * 
vossa justiça e vossas graças incontáveis. 

Vós me ensinastes desde a minha juventude,* 
e até hoje canto as vossas maravilhas. R. 

 
Segunda Leitura:             (1Cor 13,4-13) 
L.: Leitura da primeira carta de São Paulos aos Coríntios. 

Irmãos: A caridade é paciente, é benigna; não é invejosa, não é vaidosa, 
não se ensoberbece; não faz nada de inconveniente, não é interesseira, 

não se encoleriza, não guarda rancor; não se alegra com a iniquidade, 

                                                             
3 https://www.youtube.com/watch?v=ZQ7ia98NBIs 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQ7ia98NBIs
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mas se regozija com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, 

desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias 
desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, 

o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas, 
quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu 
era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava 

como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de 
criança. Agora nós vemos num espelho, confusamente, mas, então, 

veremos face a face. Agora, conheço apenas de modo imperfeito, mas, 
então, conhecerei como sou conhecido. Atualmente permanecem estas 

três coisas: fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a caridade. 
Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

Aclamação ao Evangelho:4           (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 4,21-30) 
 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 
Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou e dizer: “Hoje se 

cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir”. Todos 
davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de 
encanto que saíam da sua boca. E diziam: “Não é este o filho de José?” 

Jesus, porém, disse: “Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, 
cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos 

dizer que fizeste em Cafarnaum”. E acrescentou: “Em verdade eu vos digo 
que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo: 

no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis 
meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em 

Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva 
que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia 

muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim 
Naamã, o sírio”. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na 

sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. 
Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, 

com a intenção de lança-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo 
meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da Salvação. 

T.: Glória a vós, Senhor. 
 

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

D.: Professemos a nossa fé: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=0rcXFnAtEv4
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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.: Supliquemos a Deus que, em seu amor, ouça as nossas orações e 

pedidos: 
 

T.: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos! 
L.: Suplicamos pela vossa Igreja, Senhor; fazei brilhar sobre ela a luz do 

vosso rosto, nós vos pedimos. 
L.: Vós, que sois a fonte da vida e da confiança, sede o sustento daqueles 

que enfrentam as dificuldades e o desânimo, nós vos pedimos. 
L.: Guiai-nos, com o vosso Espírito, para sermos fiéis à nossa vocação 
batismal de sacerdotes, profetas e reis, anunciando as maravilhas do 

vosso amor e denunciando as injustiças e mortes do mundo, nós vos 
pedimos. 

(Preces espontâneas...) 
 

D.: Continuemos a nossa oração dizendo:  
T.: Pai nosso... 

 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: O Senhor esteja sempre conosco. 
T.: Ele está sempre no meio de nós. 

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!. 
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Canto:5 

 
Juntos como irmãos, membros da Igreja,  

vamos caminhando, vamos caminhando, 
juntos como irmãos, ao encontro do Senhor! 
 

1. Somos povo que caminha 
num deserto, como outrora,  

Lado a lado, sempre unido,  
para a terra prometida.  

 
2. Na unidade caminhemos,  

foi Jesus quem nos uniu.  
Nosso Deus hoje louvemos,  

Seu amor nos reuniu. 
 

                                                             
5 https://www.youtube.com/watch?v=HO_fJIjiw0g 

https://www.youtube.com/watch?v=HO_fJIjiw0g

