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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA 
5º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

06 DE FEVEREIRO 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. Nossos corações em festa, se revestem de louvor pois aqui se 
manifesta, a vontade do Senhor. Que nos quer um povo unido, a serviço 

da missão, animado e destemido: por amor e vocação.  
 

Cristo Mestre e Senhor! Pois eterno é seu amor.  
Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. (bis)  

 
2. Nossos passos se encontram, a caminho do altar. Nossas vozes já 

decantam, o que vimos proclamar. Neste mundo tão bonito, mas que 
clama redenção, nosso SIM ao Deus bendito: por amor e vocação.  
 

3. Nós queremos operários, mensageiros do Senhor que nos façam 
solidários, a serviço do amor. Construtores da justiça, empenhados na 

missão, contra tantas injustiças: por amor e vocação 
 

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.: Domingo, dia de encontro da Comunidade do Ressuscitado. Movidos 
pelo Espírito Santo, temos a oportunidade de em família, celebrar a 

presença de Deus em nossa caminhada. Convidados por Jesus a 
participar da missão, somos provocados a avançar para águas mais 

profundas e termos o devido sucesso na pesca.  
 

D.: “Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador!” (Lc 5,8). Como 
Pedro, reconhecemos nossos limites e elevamos nossa súplica 

penitencial. 
 

(Breve momento de silêncio) 
 

D.: Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro arrependido, tende 

piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

D.: Cristo, que prometestes o paraíso ao bom ladrão, tende piedade de 
nós. 

T.: Cristo, tende piedade de nós. 
D.: Senhor, que acolheis toda pessoa que confia em vossa misericórdia, 

tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=EnahTT6UyF4  

https://www.youtube.com/watch?v=EnahTT6UyF4
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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) Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com 

incansável amor; e, como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob 
a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. 
T.: Amém. 

 
D.: Rezemos para que nossos ouvidos se abram ao anúncio da boa 

nova: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis... 
 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:            (Is 6,1-2a.3-8) 
 

L.: Leitura do Livro do Profeta Isaías. 
No ano da morte do rei Ozias, vi o Senhor sentado num trono de grande 

altura; o seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu 
lado; cada um tinha seis asas. Eles exclamavam uns para os outros: 

'Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos; toda a terra está repleta 
de sua glória'. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas 

em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: 'Ai de 
mim, estou perdido! Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu 

vi com meus olhos o rei, o Senhor dos exércitos'. Nisto, um dos serafins 
voou para mim, tendo na mão uma brasa, que retirara do altar com 

uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo: 'Assim que isto tocou teus 
lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado'. Ouvi a voz 
do Senhor que dizia: 'Quem enviarei? Quem irá por nós?' Eu respondi: 

'Aqui estou! Envia-me'. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 
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Salmo:2              (Sl 137) 

 
T.: Vou cantar-vos, ante os anjos, ó Senhor,  

e ante o vosso templo vou prostrar-me. 
 
L.: Ó Senhor, de coração eu vos dou graças,* 

porque ouvistes as palavras dos meus lábios! 
Perante os vossos anjos vou cantar-vos* 

e ante o vosso templo vou prostrar-me. R. 
 

L.: Eu agradeço vosso amor, vossa verdade,* 
porque fizestes muito mais que prometestes; 

naquele dia em que gritei, vós me escutastes* 
e aumentastes o vigor da minha alma. R. 

 
L.: Os reis de toda a terra hão de louvar-vos,* 

quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. 
Hão de cantar vossos caminhos e dirão:* 

'Como a glória do Senhor é grandiosa!' R. 
 

L.: Estendereis o vosso braço em meu auxílio* 
e havereis de me salvar com vossa destra. 

Completai em mim a obra começada;* 
ó Senhor, vossa bondade é para sempre! 

Eu vos peço: não deixeis inacabada* 
esta obra que fizeram vossas mãos! R. 
 

Segunda Leitura:            (1Cor 15,1-11) 
 

L.: Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios. 
Quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei e que 

recebestes, e no qual estais firmes. Por ele sois salvos, se o estais 
guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis 

abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar, 
aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber: que Cristo morreu por 

nossos pecados, segundo as Escrituras; que foi sepultado; que, ao 
terceiro dia, ressuscitou, segundo as Escrituras; e que apareceu a Cefas 

e, depois, aos Doze. Mais tarde, apareceu a mais de quinhentos irmãos, 
de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois, 

apareceu a Tiago e, depois, apareceu aos apóstolos todos juntos. Por 
último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Na verdade, eu 

sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque 
persegui a Igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. 

Sua graça para comigo não foi estéril: a prova é que tenho trabalhado 
mais do que os outros apóstolos - não propriamente eu, mas a graça de 

Deus comigo. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado 
e é isso o que crestes. Palavra do Senhor. T.: Graças a Deus. 

                                                 
2 https://www.youtube.com/watch?v=2oGCF4j9axU 

https://www.youtube.com/watch?v=2oGCF4j9axU
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Aclamação ao Evangelho:3 

T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

“Vinde após mim!” O Senhor lhes falou, 
“e vos farei pescadores de homens”. 
 

EVANGELHO:                 (Lc 5,1-11) 
 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 
Naquele tempo: Jesus estava na margem do lago de Genesaré, e a 

multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus 
viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam 

desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era 
de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-

se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a 
Simão: 'Avança para águas mais profundas, e lançai vossas redes para 

a pesca'. Simão respondeu: 'Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e 
nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes'. 

Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as 
redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra 

barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram, e encheram as duas 
barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-

se aos pés de Jesus, dizendo: 'Senhor, afasta-te de mim, porque sou um 
pecador!' É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus 

companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, 
filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram 
espantados. Jesus, porém, disse a Simão: 'Não tenhas medo! De hoje 

em diante tu serás pescador de homens.' Então levaram as barcas para 
a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da Salvação. 

T.: Glória a vós, Senhor. 
 

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

 
 

D.: Professemos a nossa fé: 
T.: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, criador dos céus 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=Pt-s4N_apTo 

https://www.youtube.com/watch?v=Pt-s4N_apTo
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A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 
 

D.: Elevemos a Deus, nossas súplicas: 
 

L.: - Pela Igreja, para que, responda sempre ao chamado de Deus, 
trabalhando efetivamente pela promoção do Reino, rezemos ao Senhor. 

 
- Ouvi-nos, Senhor! 

 
L.: - Por aqueles que nos governam, para que possam sempre cumprir 

com os deveres da promoção da dignidade humana, rezemos ao Senhor. 
 

L.: - Por todos que atuam nos trabalhos pastorais de nossa Igreja, para 
que estejam sempre dispostos a ouvir o convite de Jesus para avançar 

para águas mais profundas, rezemos ao Senhor. 
 

L.: - Por nossa família, para que seja sempre um lugar onde a Palavra 
de Deus, produza seus frutos de conversão e santificação, 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 vossos 
corações e vossas 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 ou um canto:4 

 
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.  

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

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

