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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA 
15º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

11 DE JULHO DE 2021 
 

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 vaso com flores, 
um crucifixo, 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 e podem ser substituídos 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-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Pra fazer Tua Vontade, 
pra viver do Teu Amor Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu 

amor Eis-me aqui, Senhor! 
 

1. O Senhor é o Pastor que me conduz; Por caminhos nunca vistos me 
enviou ; Sou chamado a ser fermento, sal e luz . E por isso respondi: 
aqui estou.  

2. Ele pôs em minha boca uma canção; Me ungiu como profeta e 
trovador; Da história e da vida do meu povo. E por isso respondi: aqui 
estou! 
3. Ponho a minha confiança no Senhor; Da esperança sou chamado a ser 
sinal; Seu ouvido se inclinou ao meu clamor. E por isso respondi: aqui estou! 
 
 

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

T.: Amém. 
D.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, 
estejam convosco.  

T.: Bendito, bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo.  
 
D.: Para correspondermos a vontade de Deus e ouvirmos com liberdade 

a sua Palavra supliquemos com humildade o perdão do Senhor. 
 

(Breve momento de silêncio) 
 

D.: Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade 

de nós!  
T.: Tende piedade de nós, misericórdia, Senhor! 

D.: Cristo, que renovais a vida com o poder de vosso Espírito, tende 
piedade de nós. 
T.: Tende piedade de nós, misericórdia, Senhor! 

D.: Senhor, que intercedeis por nós junto ao Pai das misericórdias.  
T.: Tende piedade de nós, misericórdia, Senhor! 
D.: Deus de infinita misericórdia, tenha piedade de nós 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 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=6bFx0GZZE3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=6bFx0GZZE3Y
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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 (pequeno silêncio) 
Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o 

bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não 
convém ao cristão, e abraçar tudo o que é digno desse nome. 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:             (Am 7, 12-15) 
 
Leitura da Profecia de Amós. 

Naqueles dias: Disse Amasias, sacerdote de Betel, a Amós: 'Vidente, sai 
e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a 
profecia; mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica 

o santuário do rei e a corte do reino'. Respondeu Amós a Amasias, 
dizendo: 'Não sou profeta nem sou filho de profeta; sou pastor de gado e 

cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me, quando eu tangia o rebanho, 
e o Senhor me disse: 'Vai profetizar para Israel, meu povo’”. Palavra do 
Senhor.  

T.: Graças a Deus. 
 
Salmo:2              (Sl 84 (85) , 9ab-10.11-12.13-14(R. 8)) 

 

T.: Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, 
e a vossa salvação nos concedei! 

 
L.: Quero ouvir o que o Senhor irá falar:* 
é a paz que ele vai anunciar. 

Está perto a salvação dos que o temem,* 
a glória habitará em nossa terra. R. 
 

L.: A verdade e o amor se encontrarão,* 
a justiça e a paz se abraçarão; 

da terra brotará a fidelidade,* 
e a justiça olhará dos altos céus. R. 
 

 
                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=9DdWKaYgZ28 

https://www.youtube.com/watch?v=9DdWKaYgZ28
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L.: O Senhor nos dará tudo o que é bom,* 

e a nossa terra nos dará suas colheitas; 
a justiça andará na sua frente* 

e a salvação há de seguir os passos seus. R. 
 

Segunda Leitura:                 (Ef 1,3-14) 
 
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. 
Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou 
com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com 

Cristo, no céu. Em Cristo, ele nos escolheu, antes da fundação do 
mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no 

amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por 
intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o 
louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu Bem-

amado. Pelo seu sangue, nós somos libertados. Nele, as nossas faltas 
são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou 
profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda a sabedoria e prudência. 

Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente 
que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o 

tempo estabelecido e recapitular em Cristo, o universo inteiro: tudo o 
que está nos céus e tudo o que está sobre a terra. Nele também nós 
recebemos a nossa parte. Segundo o projeto daquele que conduz tudo 

conforme a decisão de sua vontade, nós fomos predestinados a sermos, 
para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua 

esperança em Cristo. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o 
evangelho que vos salva. Nele, ainda, acreditastes e fostes marcados 
com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é o penhor da 

nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu, para o louvor 
da sua glória. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Aclamação ao Evangelho:3              (Ef 1, 17-18) 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito; 

conheçamos, assim, a esperança à qual nos chamou como herança.  
 

EVANGELHO:                  (Mc 6,7-13) 

 
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. 
T.: Glória a vós, Senhor. 
Naquele tempo: Jesus chamou os doze, e começou a enviá-los dois a 
dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes 

que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado; nem pão, 
nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de 
sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda: 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=HUPuarm28Ew 

https://www.youtube.com/watch?v=HUPuarm28Ew
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'Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum 

lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, 
sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles!' Então os doze 

partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos 
demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. 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 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.: O Senhor nos falou por meio de sua Palavra queremos responder a 
ela com o dom de nossas vidas e nossas preces: 

 
T.: Ouvi-nos Senhor 
 

L.: Para que nossa Igreja neste tempo continue sendo criativa na 
missão, nós vos pedimos. T.: 
L.: Por nossos pastores para que através do chamado de Jesus possam 

continuar respondendo com alegria e fidelidade o compromisso de 
sermos Igreja em saída, nós vos pedimos. T.: 

L.: Olhai pelos governantes para que possam governar em vista do bem 
de todos e estejam abertos ao anúncio da liberdade, da justiça e da paz, 
nós vos pedimos. T.: 

L.: Para que nossas famílias possam continuar escutando a voz do 
Senhor e construindo o vosso Reino, nós vos pedimos. T.: 

(Preces espontâneas...) 
 

D.: Continuemos nossa oração pedindo a vinda do Reino de Deus: 

T.: Pai nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Ó Deus que a vossa bênção frutifique em nossos corações, que o 
vosso Espírito nos santifique, para que sejamos sustentados em nossas 

ações pela força de vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor. 
T.: Amém. 
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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 e com a oração a São 

José:  
 

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.  

 
D.: Neste ano de São José proclamado pelo Papa Francisco, invoquemos 

a forte intercessão do Patrono da Igreja, rezando:  
 

Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria! 

A vós, Deus confiou o seu Filho; 

em vós, Maria depositou a sua confiança; 

convosco, Cristo tornou-se homem. 

Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós 

e guiai-nos no caminho da vida. 

Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, 

e defendei-nos de todo o mal. Amém. 

 

Canto Final:4 
 
O Deus que me criou, me quis me consagrou para anunciar o seu amor. 

 
Eu sou como chuva em terra seca pra saciar, 

fazer brotar eu vivo para amar e pra servir! 

É missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz! 

Eu sou como a flor por sobre o muro. 

Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. 

Eu sou como estrela em noite escura. 

Eu levo a luz sigo a Jesus. Eu vivo par amar e pra servir! 

Eu sou, sou profeta da verdade. 
canto a justiça e a liberdade. Eu vivo para amar e pra servir! 

 

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

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

