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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 
Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB  

 
 
 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
2º DOMINGO DA QUARESMA 

13 DE MARÇO 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 e uma vela. 
Se tiver um pano roxo, pode ser colocado no ambiente. 

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 o tempo de conversão / Eis o dia da salvação 
Ao Pai voltemos, juntos andemos / Eis o tempo de conversão! 
 

1. Os caminhos do Senhor / São verdade, são amor 
Dirigi os passos meus / Em vós espero, oh Senhor! 
 

2. Ele guia ao bom caminho / Quem errou e quer voltar 

Ele é bom, fiel e justo / Ele busca e vem salvar 
 

3. Viverei com o Senhor / Ele é o meu sustento 
Eu confio, mesmo quando / Minha dor não mais aguento 
 

4. Tem valor aos olhos Seus / Meu sofrer e meu morrer 
Libertai o vosso servo / E fazei-o reviver! 
 

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 conosco. 

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

D.: Irmãos e irmãs, reconheçamos ser pecadores e invoquemos com 
confiança a misericórdia do Pai. 

 

(Breve momento de silêncio) 
 

Canto:2 
D.: Senhor, Servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tende piedade de 

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

D.: Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de 

nós! 
T.: Cristo, tende piedade de nós! 
 

D.: Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende piedade de 

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

D.: Deus de ternura e misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os 

nossos pecados, nos dê a graça da vida plena e nos faça chegar renovados à 
festa da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. 

T.: Amém. 
 

Na Quaresma não se reza o Glória. 
 

D.: Oremos: (Silêncio) Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, 
alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de 

                                                      
1 https://www.youtube.com/watch?v=OUI1TJQHZyg 
2 https://www.youtube.com/watch?v=sfBfWqKfCdk    

https://www.youtube.com/watch?v=OUI1TJQHZyg
https://www.youtube.com/watch?v=sfBfWqKfCdk
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nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  
T.: Amém. 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:          (Gn 15,5-12.17-18) 
 

L.: Leitura do Livro do Gênesis. 
Naqueles dias, o Senhor conduziu Abraão para fora e disse-lhe: “Olha para o 
céu e conta as estrelas, se fores capaz!” E acrescentou: “Assim será a tua 

descendência”. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E 
lhe disse: “Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos caldeus, para te dar em 

possessão esta terra”. Abrão lhe perguntou: “Senhor Deus, como poderei 
saber que vou possui-la?” E o Senhor lhe disse: “Traze-me uma novilha de 
três anos, uma cabra de três anos, um carneiro de três anos, além de uma 

rola e de uma pombinha”. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, 
mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves 

de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. 
Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão e ele foi 
tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, 

apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por 
entre os animais divididos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão, 
dizendo: “Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o 

grande rio, o Eufrates”. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 
 

Salmo: 3               (Sl 27 (26)) 
 

R. O Senhor é minha luz e salvação.  
 
1. O Senhor é minha luz e salvação. *  

De quem eu terei medo?   
O Senhor é a proteção da minha vida; *  

perante quem eu tremerei?  
 
2. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, *  

atendei por compaixão!  
Meu coração fala convosco confiante; *  
é vossa face que eu procuro.  

 
3. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, *  

sois vós o meu auxílio! 
Não me esqueçais nem me deixeis abandonado, *  
meu Deus e Salvador!  

 
4. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver *  
na terra dos viventes.  

Espera no Senhor e tem coragem, *  
espera no Senhor! 

 

                                                      
3 https://www.youtube.com/watch?v=S4RZKEIX77Y 

https://www.youtube.com/watch?v=S4RZKEIX77Y
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Segunda Leitura:            (Fl 3,17-4,1) 
 
L.: Leitura da Carta de Paulo aos Filipenses. 

Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o 
exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito, 
chorando: há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de 

Cristo. O fim deles é a perdição, o deus deles é o estômago, a glória deles 
está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, 

somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor, 
Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará 
semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si 

todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto 
saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no 

Senhor. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 
 

Aclamação ao Evangelho:4       (Lc 9,35) 
 

R. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória!  
 

Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai;  

"Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós". 
 
EVANGELHO:          (Lc 9,28b-36) 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 
Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu à 

montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e 
sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam 
conversando com Jesus: eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de 

glória e conversavam sobre a morte, que Jesus iria sofrer em Jerusalém. 
Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a 

glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes 
homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: “Mestre, é bom estarmos 
aqui. Vamos fazer três tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para 

Elias”. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, 
quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos 
ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu 

uma voz que dizia: “Este é o meu Filho, o Escolhido. Escutai o que ele diz!” 
Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos 

ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que 
tinham visto. 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 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 

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

https://www.youtube.com/watch?v=zDXZ_zpTyqE
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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.: Irmãos e irmãs, como discípulos e discípulas ouvimos a Palavra do 

Senhor; iluminados por ela, elevemos nossas preces ao Senhor que nos 
escuta sempre e rezemos confiantes: 
 

T.: Senhor, escutai nossa prece! 
 

1. Senhor, que a vossa Palavra de vida e salvação guie nossa vida neste 
tempo quaresmal e que cada dia dediquemos um tempo para escutar Vosso 

Filho Amado. Rezemos ao Senhor. 
 

2. Senhor, que todos os batizados sejam disponíveis, como Abraão para a 
aventura da fé. Rezemos ao Senhor. 
 

3. Senhor, pedimos por todos os catecúmenos, que se prepararam para os 
sacramentos da iniciação cristã, que sejam perseverantes e assíduos neste 
caminho. Rezemos ao Senhor. 

 

4. Senhor, pedimos pela paz no mundo, sobretudo nas regiões que vivem 
conflitos e guerras, particularmente na Rússia e na Ucrânia, que encontrem 
caminhos de promoção da paz. Rezemos ao Senhor. 
 

5. Senhor, acolhei em vosso Reino eterno, os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida. Rezemos ao Senhor. 
 

D.: Concluamos, rezando a oração da Campanha da Fraternidade:  
 

T.: Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-
nos a graça de sermos educados pela Palavra que liberta e salva. Livrai-

nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é 
assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. 

Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o 
cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e 
solidária. Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos na missão de 

educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais 
missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. 

Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor! Fazei com que a 
Virgem Maria, Mãe educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, 
nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da 

solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, 
Senhor que dá a vida. Amém. 
 

D.: Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos 
ensinou: 

T.: Pai nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos nós, como concedeu ao filho 
pródigo, a alegria do retorno à casa.  
T.: Amém.  
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D.: O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, nos guie nesta 
caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão.  
T.: Amém. 
 

D.: O Espírito de sabedoria e fortaleza nos sustente na luta contra o mal, 

para podermos com Cristo celebrar a vitória da Páscoa.  
T.: Amém.  
 

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

T.: Amém. 
 

D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 

T.: Para sempre seja louvado. 
 

 

Hino da CF 2022: 5 
 
1. É tarefa e missão da Igreja 

Boa Nova no amor proclamar, 
No diálogo com a cultura 
Para a vida florir, fecundar 

O que em redes se vai construir 
E a pessoa humana formar. 

 

Quando o anseio do conhecimento 
Ultrapassa barreiras, fronteiras, 

Se destaca o ensinamento 
Oriundo da fé verdadeira 

Que nos faz nesta ação solidários 
Para o bem, condição que é certeira. 

R.: E quem fala com sabedoria 

É Aquele que ensina com amor, 
Sua vida em total maestria 
É pra nós luz, caminho, vigor. 

 
2. Educar é a atitude sublime 

Que prepara a vida futura 
Compreendendo o presente, pensamos: 
Ensinar é proposta segura 

Para, enfim, destacar-se a atitude 
Dos que em Cristo são nova criatura. 

 
O convívio em níveis fraternos 
Traz em nós o sentido discreto: 

Na harmonia com os seres viventes 
E no agir o equilíbrio completo 
Consigamos também aprender 

E educar para o amor e o afeto. R. 
 

                                                      
5 www.youtube.com/watch?v=ZWX7Iad3fGA. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZWX7Iad3fGA


7 

 

3. O caminho nos quer convertidos: 
Mergulhar no mistério profundo 
Para que em sua Páscoa busquemos 

Compaixão no cuidado com o mundo. 
Conformados em Cristo seremos 
Aprendizes do dom tão fecundo. 

 
Quando a plena mudança atingir 

Relações tão humanas, libertas, 
Novos rumos em redes seremos 
Gerações solidárias e abertas 

Na esperança de rostos surgirem 
Assumindo missões tão concretas. 

 
4. E na casa comum que sonhamos 
Onde habitam cuidado e respeito 

Educar é o verbo preciso 
A cumprir neste chão grandes feitos 
Para o mundo poder imitar 

Quem na vida é o Mestre Perfeito.  
 

Pedagogicamente é preciso 
Escutar, meditar, compreender 
Para que aprendamos com o Cristo 

O caminho da cruz percorrer 
E na escola da sua existência 

O Evangelho seguir e viver. R. 

 


