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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
3º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS 

24 DE JANEIRO DE 2021 
 

Acolhendo as orientações das autoridades sanitárias, nossos bispos, nas 
mais diversas situações e realidades, vão, a partir de um cuidadoso 
discernimento, orientando suas dioceses, paróquias e comunidades sobre 

como e quando vão sendo retomadas as celebrações comunitárias 
presenciais. Contudo, pessoas impossibilitadas por motivo de saúde ou 
idade, ou porque pertencem ao denominado ‘grupo de risco’ devem ainda 

abster-se de participar das celebrações comunitárias dominicais. 

Assim, 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 podendo ser trocados por outros, levando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 
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CELEBRAÇÃO 
 

O SENHOR NOS REÚNE 
 
Canto: 1 
 
O Senhor necessitou de braços 

para ajudar a ceifar a messe 

e eu ouvi seus apelos de amor 

então respondi: aqui estou! 

Aqui estou! 

1. Eu vim para dizer que eu quero 

te seguir; eu quero viver com 

muito amor o que aprendi! 

 

2. Eu vim para dizer que eu quero 

te ajudar; eu quero assumir a tua 

cruz e carregar! 

3. Eu vim para dizer que eu vou 

profetizar; eu quero ouvir a tua 

voz e propagar! 

 

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

T.: Amém. 
D.: Deus recorda a todos os homens e mulheres que os ama, e os convida à 

verdadeira vida plena. Que nossa resposta ao seu amor, seu chamado, seja 
por um caminho trilhado na conversão pessoal e na identificação com Jesus. 
T.: Bendito, bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo.  

 
D.: O homem precisa renunciar àquela mentalidade terrena pela qual vive e 

age unicamente em vista de interesses e felicidades temporais.  
T.: Senhor, instrui-nos por meio de sua palavra, sede nosso guia porque 
colocamos em vós nossa firme esperança.  

 
D.: O Reino dos céus está próximo, e tão próximo, que o Filho de Deus já 
está no meio de nós para nos ensinar e abrir-nos o caminho que conduz ao 

céu. 
T.:  Senhor, que saibamos acolher seu convite e nutrir em nossos gestos 

as condições necessárias, para que o Reino dos céus torne-se uma 
realidade atual em nossas famílias. 
 

D.: A conversão é a primeira condição, uma mudança profunda de vida que 
exige, sobretudo, a vitória contra o pecado e a renúncia a tudo o que afasta 

do amor e da lei de Deus. Façamos nosso exame de consciência sobre como 
temos respondido ao chamado da mudança de mentalidade: 

 

(Breve momento de silêncio) 
 

D.: Confessemos nossos pecados: 

T.: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha 

culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=AF7qVWECl7Y 

https://www.youtube.com/watch?v=AF7qVWECl7Y
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santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso 

Senhor. 
D.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados 

e nos conduza à vida eterna. 
T.: Amém. 
D.: Senhor, tende piedade de nós. 

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

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

 
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). 

 
Canto:2  
 

Glória, glória! 
Anjos no céu 

cantam todos seu amor! 
E na Terra, homens de paz: 
"Deus merece o louvor"! 

 
 
1. Deus e Pai, nós vos louvamos 

adoramos, bendizemos, 
damos glória ao vosso nome, 

vossos dons agradecemos! 
 
 

 

 

2. Senhor nosso, Jesus Cristo, 
unigênito do Pai, 

Vós de Deus cordeiro santo, 
nossas culpas perdoai! 
 

3. Vós que estais junto do Pai, 
como nosso intercessor, 
acolhei nossos pedidos, 

atendei nosso clamor! 
 

4. Vós somente sois o Santo, 
o Altíssimo, o Senhor, 
com o Espírito Divino, 

de Deus Pai no esplendor! 
 
 D.: Deus, que em Jesus Cristo nos destes a plenitude da Palavra e a 

presença do vosso Reino, fazei que sintamos a urgência de converter-nos 
para vós e de aderir, de todo o coração, ao vosso Evangelho, para 

anunciá-lo aos nossos irmãos e irmãs. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. T.: Amém. 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=sjrRS9v3vK8 

https://www.youtube.com/watch?v=sjrRS9v3vK8
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A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:        (Jn 3, 1-5.10) 
 

L.: Leitura do livro da Profecia de Jonas 
A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, pela segunda vez: “Levanta-te e 
põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem 

que eu te vou confiar”. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a 
ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande; eram 
necessários três dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, 

percorrendo o caminho de um dia; pregava ao povo, dizendo: “Ainda 
quarenta dias, e Nínive será destruída”. Os ninivitas acreditaram em 

Deus; aceitaram fazer jejum, e vestiram sacos, desde o superior ao 
inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se 
afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que 

tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 
 

 
Salmo:3    (Sl 24 (25) 4ab-5ab.6-7bc.8-9 (R/.4a. 5a)  

 
T.: Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, 
vossa verdade me oriente e me conduza! 
 

L.: Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, 
e fazei-me conhecer a vossa estrada!  

Vossa verdade me oriente e me conduza, 
porque sois o Deus da minha salvação. R. 

 
L.: Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura 
e a vossa compaixão que são eternas! 

De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia 
e sois bondade sem limites, ó Senhor! R. 
 

L.: O Senhor é piedade e retidão, 
e reconduz ao bom caminho os pecadores. 

Ele dirige os humildes na justiça, 
e aos pobres ele ensina o seu caminho. R. 
 

 
Aclamação ao Evangelho:4 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
O Reino do Céu está perto! Convertei-vos, irmãos, é preciso! 

Crede todos no Evangelho! 
 
 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=9AlxOSyCoBw 
4 https://www.youtube.com/watch?v=5JmKXbr4IRs 

https://www.youtube.com/watch?v=9AlxOSyCoBw
https://www.youtube.com/watch?v=5JmKXbr4IRs
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EVANGELHO:        (Mc 1,14-20) 

L.: Do Evangelho segundo Marcos 
Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o 

Evangelho de Deus e dizendo: “O tempo já se completou e o Reino de 
Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho!”. E, passando à 
beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que 

lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: “Segui-
me e eu farei de vós pescadores de homens”. E eles, deixando 
imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, 

viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, 
consertando as redes; e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu 

na barca com os empregados, e partiram, seguindo Jesus. 
T.: Glória a vós, Senhor. 
 

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

D.: Vamos professar juntos 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 tempo já se completou e o Reino de Deus está próximo. Convertei-
vos e crede no Evangelho”, peçamos ao Pai que nos ama para que nossa 

vida seja marcada, por suas intervenções amorosas e por nossa resposta 
de filhos(as) atentos ao seu chamado. Confiantes rezemos.  

 
T.: Senhor, atendei a nossa prece. 
 

L.: Por toda Santa Igreja, para que anuncie a alegria e pregue com 
coragem a Palavra de Cristo, por meio de uma vida transformada, 

oremos. 
L.: Por nossos bispos, sacerdotes e diáconos, para que a exemplo de 
Jesus não se cansem de nos recordar que o Reino de Deus está próximo, 

oremos.  
L.: Por todos aqueles que chamais a ser discípulos missionários, dai-lhes 
a coragem de seguir a Jesus Cristo de coração livre e generoso, oremos.  

L.: Por todas as famílias para que possa ter a abertura necessária para 
conhecer os vossos caminhos e permanecer firmes na fé, oremos.  

(Preces espontâneas...) 
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D.: Continuemos nossa oração pedindo a vinda do Reino de Deus: 

T.: Pai nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Ó Deus, que vossa família sempre se alegre pela celebração dos vossos 
mistérios e colha os frutos de sua redenção. Por Cristo, nosso Senhor 

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 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: 5 

1. Quando chamaste os doze primeiros pra te seguir/ 
sei que chamavas a todos os que haviam de vir. 
 

Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir 
nos teus mares eu quero navegar. 

 
2. Quando pediste aos doze primeiros: ide ensinai/ 
sei que pedias a todos nós: evangelizai! 

 
3. Quando enviaste os doze primeiros de dois em dois/ 
sei que enviavas todos os que viessem depois. 

                                                           
5 https://www.youtube.com/watch?v=isaxjT2dJNg 

https://www.youtube.com/watch?v=isaxjT2dJNg

