
 

 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA 
8º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

27 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/


 

CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto:1: 
 

O Senhor é meu apoio, da angústia me livrou; 
o Senhor é meu amigo e por isso me salvou! 

 
1. Ponho em Deus minha esperança, que eu não seja envergonhado. 

Já que és justo, me defende; sei que vou ser libertado. 
Vem ouvir a minha voz, eu estou angustiado! 

 
2. Sê pra mim uma rocha firme, sê pra mim seguro abrigo, 
sê pra mim uma fortaleza. Me orienta e eu vou contigo. 

Eu te entrego o meu espírito desde agora, eu te bendigo. 
 

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

D.: O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a 
constância de Cristo, esteja convosco. 

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

D.: O apóstolo Paulo nos adverte que no Senhor, nossas fadigas não serão 
em vão. Cada vez que participamos da liturgia temos a oportunidade de 

apresentar ao Bom Deus nossa luta para vencer o mal, para vencer o 
pecado. Humildemente peçamos o perdão de Deus:  

 
 

(Breve momento de silêncio) 
 

 
Canto:2 

 
Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos.  

Piedade, piedade, piedade de nós!  
Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados.  
Piedade, piedade, piedade de nós!  

Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai que nos perdoa. 
Piedade, piedade, piedade de nós!  

 
D.: Deus todo poderoso, Pai de infinita misericórdia, acolhei nosso coração 

contrito, tenha piedade de nós e nos faça participar um dia da vida eterna. 
T.: Amém. 

 
 

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=ZW-p1B4IkQw 
2 https://youtu.be/lERRz2xR7pE 



 

Canto:3 

 
Glória, glória! Anjos do céu cantam todos seu amor! 

E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. 
 

Deus e Pai, nós vos louvamos 
Adoramos, bendizemos 

Damos glória ao Vosso nome 
Vossos dons agradecemos! 

 
Senhor nosso Jesus Cristo 

Unigênito do Pai 
Vós de Deus Cordeiro Santo 

Nossas culpas perdoai! 

Vós que estais junto do Pai 
Como nosso intercessor 

Acolhei nossos pedidos 
Atendei nosso clamor! 

 
Vós somente sois o Santo 

O Altíssimo, o Senhor 
Com o Espírito Divino 

De Deus Pai no esplendor! 
 

(ou, se preferir, o Hino de Louvor pode ser rezado). 
 

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: (Silêncio) Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo 
decorram na paz que desejais, e vossa Igreja vos possa servir, alegre e 

tranquila. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. 

T.: Amém. 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Preparando o coração para acolher a Palavra:4  
Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, 

Inunda meu ser, permanece em nós. 
 

Primeira Leitura:            (Eclo 27,5-8) 
 
L.: Leitura do Livro do Eclesiástico. 

Quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos; assim os defeitos 
de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, 

                                                             
3 https://www.youtube.com/watch?v=dlbg78WxwuU 
4 https://www.youtube.com/watch?v=Mu-GVCH3I1Y 



 

assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada 

a árvore; assim, a palavra mostra o coração do homem. Não elogies a 
ninguém, antes de ouvi-lo falar: pois é no falar que o homem se revela. 

Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 
 

Salmo:5             (Sl 91,2-3.13-14.15-16 (R. Cf. 2a)) 
 

R.: Como é bom agradecermos ao Senhor. 
 

Como é bom agradecermos ao Senhor* 
e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo! 

Anunciar pela manhã vossa bondade,* 
e o vosso amor fiel, a noite inteira. R. 

 
O justo crescerá como a palmeira,* 

florirá igual ao cedro que há no Líbano; 
na casa do Senhor estão plantados,* 

nos átrios de meu Deus florescerão. R. 
 

Mesmo no tempo da velhice darão frutos,* 
cheios de seiva e de folhas verdejantes; 

e dirão: 'É justo mesmo o Senhor Deus:* 
meu Rochedo, não existe nele o mal!' R. 

 
Segunda Leitura:              (1Cor 15,54-58) 
 

L.: Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios. 
Irmãos: Quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade e 

este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a 
palavra da Escritura: 'A morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a 

tua vitória? Onde está o teu aguilhão?' O aguilhão da morte é o pecado, e a 
força do pecado é a Lei. Graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória 

pelo Senhor nosso, Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede 
firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, 

certos de que vossas fadigas não são em vão, no Senhor. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Aclamação ao Evangelho:6 

 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

Como astros no mundo vós resplandeceis,  
mensagem de vida ao mundo anunciando;  

da vida a Palavra, com fé, proclamais, 
quais astros luzentes no mundo brilhais! 

 

                                                             
5 https://www.youtube.com/watch?v=58D6_2mX5qQ 
6 https://www.youtube.com/watch?v=uEwzHUbM5eI 

https://www.youtube.com/watch?v=58D6_2mX5qQ


 

EVANGELHO:                  (Lc 6,39-45) 

 
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

L.: Naquele tempo: Jesus contou uma parábola aos discípulos: 'Pode um 
cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é 

maior do que o mestre; todo discípulo bem formado será como o mestre. Por 
que vês tu o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que há no 

teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o 
cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! 

Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem 
para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos 

ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos 
seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas 

espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. 
Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala 

do que o coração está cheio. Palavra da Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

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

 
D.: A Palavra de Deus fala ao nosso coração e nos convida a perceber a 

presença de Deus junto a nós. Como comunidade reunida em oração 
devemos responder sim à Deus; façamos nossa adesão professando a 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.: A Palavra de Deus tem o poder de transformar. Transformar nossos 
corações endurecidos em solo fecundo capaz de produzir frutos de 

conversão. Confiemos ao Senhor nossa vida: 
 
T.: Senhor, ouvi nosso clamor.  

 
1. Senhor, fazei que a Igreja anuncie com fidelidade e coerência as 

exigências de uma vida conforme ao Evangelho, rezemos.  
2. Senhor, despertai em nosso país pessoas comprometidas com a justiça e 

o progresso de todos. Que toda realidade de sofrimento seja superada, nos 
lembramos de modo particular dos irmãos que estão sofrendo por tragédias 

naturais em nosso país, rezemos.  



 

3. Senhor, fazei brotar o amor, o perdão e a paz nos que cometeram erros e 

crimes, e tornai-nos solidários e sensíveis para ajudar-nos mutuamente nos 
momentos de erro, rezemos. 

4. Senhor, fazei que nós mesmos, em nosso esforço para sermos sinceros, 
saibamos confiar-nos a Cristo, vencedor de todo pecado, rezemos.  
5. Senhor, que nossas paróquias e comunidades, que nossas famílias, sejam 

lugares fecundos de correção fraterna e superação de todas as nossas 
fraquezas, rezemos. 

 
(Preces espontâneas de súplica, louvor e ação de graças...) 

  
D.: Senhor Deus, vós sois muito bom para conosco, e nada escapa ao vosso 

olhar misericordioso. Acolhei nossa prece e dai-nos a vossa graça. Por 
Cristo, vosso Filho, e Senhor nosso. 

T.: Amém. 
 

D.: Conscientes que somos discípulos, desejosos de viver o que o Mestre 
Jesus nos ensina, rezemos como Ele rezou ao Pai... 

Pai nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Ó Deus que a alegria de celebrar vossa Palavra frutifique em nossos 

corações e nos disponha a todo progresso espiritual, para que sejamos 
sustentados em nossas ações pela força de vosso amor. Por Cristo, nosso 

Senhor.  
T.: Amém. 

 
D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 

T.: Amém. 
 

- Canto Final:7 
 

Louvando a Maria o povo fiel 
A voz repetia de São Gabriel. 

 
Ave, ave, ave Maria (2x) 

 
Um anjo descendo num raio de luz 

Feliz, Bernadete à fonte conduz. 
 

Vestida de branco ela apareceu 
Trazendo na cinta as cores do céu. 
 

 
 

                                                             
7 https://www.youtube.com/watch?v=Y-6gYTg-3XI 


