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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  

26º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

26 DE SETEMBRO DE 2021 

MÊS DA BÍBLIA 

 

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 
 

Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir! (bis) 

 
1. Pra viver da sua vida, Aleluia. O Senhor nos enviou, Aleluia! 

2. Pra ser Igreja peregrina, Aleluia. O Senhor nos enviou, Aleluia! 

3. Pra ser sinal da Salvação, Aleluia. O Senhor nos enviou, Aleluia! 

 
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 reúne no amor de Cristo. 

 
D.: O Espírito de Deus sopra onde e como quer, concedendo a profecia 
também aos que estão fora da tenda, como nos lembra o livro dos 

Números, na Primeira Leitura. Também Jesus, no Evangelho, nos 
convida à mesma atitude. 

T.: Senhor, dai-nos olhos para vermos os sinais de sua presença e as 
marcas da sua ação em todos os seres humanos.  

 
D.: Jesus convida os seus discípulos a ficarem de sobreaviso contra a 

tentação de querer ter o “monopólio” dos dons do Senhor. Pensemos nos 
momentos em que nossos olhos não foram capazes de observar a ação de 

Deus em nossos irmãos e irmãs. 
(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 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. 

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=SkXhHjXJf30&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=SkXhHjXJf30&t=3s
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D.: Oremos. (pequeno silêncio) Deus, vós derramais vosso Espírito sobre 

nós e tendes predileção pelos pobres e oprimidos. Ajudai-nos a fazer o 
bem sem distinção de pessoas, para que o Evangelho chegue a todos os 

vossos filhos e filhas, especialmente aos mais necessitados. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
T.: Amém. 

 
D.: Para frutuosamente acolhermos a Palavra de Deus invoquemos o 

Espírito Santo como nos sugere o Papa Emérito Bento XVI, na Exortação 

Apostólica Verbum Domini, ao recordar uma antiga tradição em que o 

Espírito Santo era invocado antes da proclamação da Palavra, rezemos 

juntos: 

T.: “Mandai o vosso Espírito Santo Paráclito aos nossos corações e 

fazei-nos compreender as Escrituras por ele inspiradas”. 

 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 
Primeira Leitura:              (Nm 11,25-29) 

 
L.: Leitura do livro dos Números. 

Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Retirou um 
pouco do espírito que Moisés possuía e o deu aos setenta anciãos. Assim 

que repousou sobre eles o espírito, puseram-se a profetizar, mas não 
continuaram. Dois homens, porém, tinham ficado no acampamento. Um 

chamava-se Eldad e o outro Medad. O espírito repousou igualmente 
sobre os dois, que estavam na lista, mas não tinham ido à Tenda, e eles 

profetizavam no acampamento. Um jovem correu a avisar Moisés que 
Eldad e Medad estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de 

Nun, ajudante de Moisés desde a juventude, disse: “Moisés, meu Senhor, 
manda que eles se calem!” Moisés respondeu: “Tens ciúmes por mim? 

Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe 
concedesse o seu espírito!”. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

 
Salmo:2            (Sl 18 (19), 8.10.12-13.14) 
 

R.: A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. 
 

L.: A lei do Senhor Deus é perfeita, 

conforto para a alma! 
O testemunho do Senhor é fiel, 

sabedoria dos humildes. R. 
 
 

                                                             
2 https://www.youtube.com/watch?v=Ak8JXOBujLU&t=24s 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak8JXOBujLU&t=24s
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L.: É puro o temo do Senhor, 

imutável para sempre. 
Os julgamentos do Senhor são corretos 

e justos igualmente. R. 
 
R.: A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. 

 
L.: E vosso servo, instruído por elas, 

se empenha em guardá-las. 
Mas quem pode perceber suas faltas? 

Perdoai as que não vejo! R. 
 

L.: E preservai o vosso servo do orgulho: 
não domine sobre mim! 

E assim puro, eu serei preservado 
dos delitos mais perversos. R. 

 
Segunda Leitura:             (Tg 5,1-6) 

L.: Leitura da Carta de São Tiago. 
E agora, ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para 

cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo, e vossas roupas estão 
carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e 

a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas 
carnes, como fogo! Amontoastes tesouros nos últimos dias. Vede: o 

salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós 
deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou 
aos ouvidos do Senhor todo-poderoso. Vós vivestes luxuosamente na 

terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da 
matança. Condenastes o justo e o assassinastes; ele não resiste a vós. 

Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Aclamação ao Evangelho:3 

T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Vossa palavra é verdade, orienta e dá vigor; 
na verdade santifica vosso povo, ó Senhor! 

 
EVANGELHO:          (Mc 9,38-43.45.47-48) 

 
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. 

Naquele tempo, João disse a Jesus: “Mestre, vimos um homem expulsar 
demônios em teu nome. Mas nós o proibimos, porque ele não nos segue”. 

Jesus disse: “Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome 
para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. 

Em verdade eu vos digo: quem vos der a beber um copo de água, porque 
sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E, se alguém 

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

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


5 

 

escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse 

jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua 
mão te leva a pecar, corta-a! É melhor entrar na Vida sem uma das mãos, 

do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. 
Se teu pé te leva a pecar, corta-o! É melhor entrar na Vida sem um dos 
pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a 

pecar, arranca-o! É melhor entrar no Reino de Deus com um olho só, do 
que, tendo os dois, ser jogado no inferno, ‘onde o verme deles não morre, 

e o fogo não se apaga’”. Palavra da Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

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

 
D.: Jesus nos mostra que a verdadeira pertença a Deus não é a de estar 

em um grupo, mas na prática do bem a serviço dos outros. 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.: A comunidade de Jesus sabe acolher e estimular todos aqueles que 

atuam em favor da libertação dos irmãos e irmãs. Confiantes rezemos.  
 

T.: Senhor, ouvi a nossa prece. 
 

L.: Pela Igreja, para que possa estar atenta aos sinais dos tempos e seja 
testemunha viva da verdade e da liberdade, oremos. 

L.: Por nossos bispos, sacerdotes e diáconos, para que possam anunciar 
a Palavra com confiança e alegria, oremos.  

L.: Pela nossa comunidade, para que não caia na tentação do isolamento 
e do fechamento em si mesma, mas tenha a capacidade da escuta ativa, 

oremos.  
L.: Por todo o povo cristão, para que esteja aberto ao sopro do Espírito 

sem colocar limites à sua ação transformadora, oremos.  
(Preces espontâneas...) 

 

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

 
 

 



6 

 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Confirmai, ó Deus, os corações dos vossos filhos e filhas, e fortalecei-
os com vossa graça, para que sejam fiéis na oração e sinceros no amor 

fraterno. 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: 
 

D.: Ó mãe do Redentor, do céu ó porta, ao povo que caiu, socorre e exorta, 
pois busca levantar-se, Virgem pura, nascendo o Criador da criatura: 

tende piedade de nós e ouve suave, o anjo te saudando com seu Ave! 
 

Canto Final:4 
 
1. Venham todos, vocês, venham todos, reunidos num só coração, de 

mãos dadas formando a aliança, confirmados na mesma missão. (bis)  

 

Em nome de Cristo, que é a nossa paz! 

Em nome de Cristo, que a vida nos traz: 

do que estava dividido, unidade ele faz! (bis) 

 

2. Venham todos, vocês, meus amigos, caminhar com o mestre Jesus, ele 

vem revelar a escritura como fez no caminho à Emaús. (bis) 

 

                                                             
4 https://www.youtube.com/watch?v=I2xfIWNSQb8 

https://www.youtube.com/watch?v=I2xfIWNSQb8

