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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA 

27º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

03 DE OUTUBRO 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.: O Senhor nos reúne para celebramos o dia do dom da páscoa do seu 

filho Jesus. Do Ressuscitado a Igreja recebe o convite a ser uma igreja 
missionária; assim neste mês missionário queremos aquecer o nosso 

coração com a escuta da Palavra e fazermos a experiência com o 
Senhor, pois “não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” 

(At 4,20). 
 

D.: Para correspondermos a vontade de Deus, ouvirmos com liberdade a 
sua Palavra e sermos fieis na missão de darmos testemunho do Reino 
no mundo, 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! 

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

https://www.youtube.com/watch?v=6bFx0GZZE3Y
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D.: Senhor, que intercedeis por nós junto ao Pai das misericórdias, 

tende piedade de nós. 
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 
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 eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso 

amor de Pai mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a 
vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-

nos mais do que ousamos pedir. 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:              (Gn 2,18-24) 
L.: Leitura do livro do Gênesis. 
O Senhor Deus disse: 'Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe 

uma auxiliar semelhante a ele'. Então o Senhor Deus formou da terra 
todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão 

para ver como os chamaria; todo o ser vivo teria o nome que Adão lhe 
desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves 

do céu e a todos os animais selvagens; mas Adão não encontrou uma 
auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono 
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profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das 

costelas e fechou o lugar com carne. Depois, da costela tirada de Adão, 
o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão 

exclamou: Desta vez, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha 
carne! Ela será chamada 'mulher' porque foi tirada do homem'. Por isso, 
o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles 

serão uma só carne. Palavra do Senhor.  
T.: Graças a Deus. 

 
Salmo:2           (Sl 127,1-2.3.4-5.6 (R. cf. 5) 

T.: O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida 

 
L.: Feliz és tu se temes o Senhor* 

e trilhas seus caminhos! 
Do trabalho de tuas mãos hás de viver,* 

serás feliz, tudo irá bem ! R. 
 

L.: A tua esposa é uma videira bem fecunda* 
no coração da tua casa; 

os teus filhos são rebentos de oliveira* 
ao redor de tua mesa. R. 

 
L.: Será assim abençoado todo homem* 

que teme o Senhor. 
O Senhor te abençoe de Sião, * 
cada dia de tua vida. R. 

 
L.: Para que vejas prosperar Jerusalém * 

e os filhos dos teus filhos. 
Ó Senhor, que venha a paz a Israel,* 

que venha a paz ao vosso povo! R. 
 

Segunda Leitura:                 (Hb 2, 9-11) 
L.: Leitura da carta aos Hebreus. 

Irmãos: Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o 
vemos coroado de glória e honra, por ter sofrido a morte. Sim, pela 

graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato 
que aquele, por quem e para quem todas as coisas existem, e que 

desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação 
deles à consumação, por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o 

Santificador, quanto os santificados, são descendentes do mesmo 
ancestral; por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos. 

Palavra do Senhor.  
T.: Graças a Deus. 

 
 

 

                                                             
2 https://www.youtube.com/watch?v=qbTfbxl-zis 

https://www.youtube.com/watch?v=qbTfbxl-zis
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Aclamação ao Evangelho: 3 

T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Se amarmos uns aos outros, Deus em nós há de estar 
e o seu amor em nós se aperfeiçoará. 
 

EVANGELHO:                (Lc 1, 26-38) 
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 

T.: Glória a vós, Senhor. 
L.: Naquele tempo: Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-

lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua 
mulher. Jesus perguntou: 'O que Moisés vos ordenou?' Os fariseus 

responderam: 'Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e 
despedi-la'. Jesus então disse: 'Foi por causa da dureza do vosso 

coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o 
começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem 

deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Assim, já não 
são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não 

separe!' Em casa, os discípulos fizeram, novamente, perguntas sobre o 
mesmo assunto. Jesus respondeu: 'Quem se divorciar de sua mulher e 

casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se 
divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério'. Depois 

disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as 
repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: 'Deixai vir a mim 

as crianças. Não as proibais, porque o Reino de Deus é dos que são 
como elas. Em verdade vos digo: quem não receber o Reino de Deus 
como uma criança, não entrará nele'. Ele abraçava as crianças e as 

abençoava, impondo-lhes as mãos. 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: 

                                                             
3 https://www.youtube.com/watch?v=FMrXV2rqXYo 

https://www.youtube.com/watch?v=FMrXV2rqXYo


6 

 

T.: Ouvi-nos Senhor 

 
L.: Para que nossa Igreja neste tempo continue sendo criativa e ousada 

no anúncio do Evangelho da vida, nós vos pedimos. 
L.: Por nossos pastores, para que através do chamado de Jesus possam 
continuar respondendo com fidelidade o compromisso de sermos uma 

Igreja em saída, nós vos pedimos. 
L.: Para que nossas famílias, igrejas domesticas, possam continuar 

escutando a voz do Senhor e sendo fiéis em sua missão, nós vos 
pedimos. 

(Preces espontâneas...) 
 

D.: Façamos juntos a oração do mês missionário: 
T.: Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão 

e missão. Nós te suplicamos: Derrama a luz da tua esperança sobre 

a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça, 

agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para 

testemunhar, com ousadia profética e crendo que ninguém se salva 

sozinho, tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário 

do Pai. Maria, mãe missionária, e São José, protetor da família, 

inspirem-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. 

Amém. 

D.: Como filhos e filhas de Deus supliquemos a vinda do Reino de Deus 
com a oração que Jesus nos ensinou: 

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. 
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-se concluir 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:  
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T.: 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

