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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA 
19º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

09 DE AGOSTO DE 2020 
2º DOMINGO DO “MÊS VOCACIONAL” 

 

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 São José 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. 

O mês de agosto, conforme costume da Igreja no Brasil, é dedicado à oração, 

reflexão e ação nas comunidades sobre o tema das vocações. Neste segundo 

domingo do mês queremos lembrar especialmente as vocações para a vida 

em família (atenção especial aos pais). 
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CELEBRAÇÃO 
 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

A família como vai?1 
Meu irmão venha e responda! 
Quem pergunta é o Pai,  

a verdade não esconda. 
 

1. Vem a Igreja reza e pede  
o amor que sempre mede, quando 
é hora de doar. 

 
Sufocando o seu desejo,  
vai vivendo no varejo,  

não é templo, nem altar. 
 

Vai levando a vida em curso, 
pregadora de discurso,  
sem combate à opressão. 

 
Nada falta tem de tudo,  

tem até coração mudo  
e jamais reparte o pão. 
 

 

2. Num viver de alegria,  
dia e noite, noite e dia,  
num eterno agradecer. 

 
Com o pouco que se tem,  
se trabalha para o bem  

sem deixar ninguém sofrer. 
 

Coração que se faz templo, 
modelando o bom exemplo  
de amor puro e profundo. 

 
Abram templo e coração  

para que na comunhão,  
se devolva a paz ao mundo. 

 
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, bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo.  
 
D.: O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra, nos chama a 

conversão. Reconheçamos os nossos pecados e invoquemos com 
confiança a misericórdia do Pai. 

 

(Breve momento de silêncio) 
 

D.: Senhor, Filho de Deus, que, nascendo da Virgem Maria, vos fizestes 

nosso irmão, tende piedade de nós.  
T.: Senhor, tende piedade de nós.  

D.: Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa 
fraqueza, tende piedade de nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós! 

D.: Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, 
tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

                                                           
1 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=H30sYPQiDs8 

https://www.youtube.com/watch?v=H30sYPQiDs8
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D.: Deus de infinita misericórdia, veja nosso coração arrependido, tenha 

piedade de nós e nos faça participar um dia das alegrias da 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) 

 

Glória a Deus lá nos céus2 
e paz na terra aos seus! 
 

1. Glória a Deus nos altos céus!  
Paz na terra a seus amados! 
A vós louvam, Rei celeste, 

os que foram libertados! 
 

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, 
Adoramos, bendizemos; 
damos glória ao vosso nome, 

vossos dons agradecemos. 
 

3. Senhor nosso, Jesus Cristo, 

Unigênito do Pai, 
Vós de Deus Cordeiro Santo, 
nossas culpas perdoai! 

 
4. Vós, que estais junto do Pai, 
como nosso intercessor, 

acolhei nossos pedidos, 
atendei nosso clamor! 

 
5. Vós somente sois o Santo, 
o Altíssimo, o Senhor, 

com o Espírito Divino, 
de Deus Pai no esplendor! 

 
D.: Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos 

cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança 

que prometestes. 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:       (1Rs 19,9a.11-13a) 

L.: Leitura do primeiro livro dos Reis: 

Naqueles dias, ao chegar a Horeb, o monte de Deus, o profeta Elias entrou 

numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi 

                                                           
2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_vWAf2GGi2c 

https://www.youtube.com/watch?v=_vWAf2GGi2c
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dirigida nestes termos: “Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, 

porque o Senhor vai passar”. Antes do Senhor, porém, veio um vento 

impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas 

o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Mas o 

Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo. Mas o 

Senhor não estava no fogo. E, depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma 

leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à 

entrada da gruta. - Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 

 
Salmo:3                                 (84(85), 9ab- 10.11-12.13-14) 
 
T.: Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade 

e a vossa salvação nos concedei! 

 

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

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

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. 
 

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. 
 

Aclamação ao Evangelho: 4 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia (bis) 
Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor; 

eu espero em sua palavra, hosana, ó Senhor, vem, me salva! 
 
EVANGELHO:        (Mt 14,22-33) 

L.: Do Evangelho segundo Mateus: 

Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos 
entrassem na barca e seguissem, à sua frente, para o outro lado do mar, 
enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu 

ao monte, para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali sozinho. 
A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era 
contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando 

                                                           
3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sShvRVbNrk4 
4 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7j5PMwemTd8 

https://www.youtube.com/watch?v=sShvRVbNrk4
https://www.youtube.com/watch?v=7j5PMwemTd8
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sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, 

ficaram apavorados e disseram: “É um fantasma”. E gritaram de medo. 
Jesus, porém, logo lhes disse: “Coragem! Sou eu. Não tenhais medo!” Então 

Pedro lhe disse: “Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, 
caminhando sobre a água”. E Jesus respondeu: “Vem!” Pedro desceu da 
barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando 

sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: “Senhor, 
salva-me!” Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: “Homem 
fraco na fé, por que duvidaste?” Assim que subiram no barco, o vento se 

acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: 
“Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus!”. Palavra da Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

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

 

D.: Nossos pais nos transmitiram a fé, um tesouro que devemos cultivar e 
continuar a transmitir. Em comunhão com toda a família de Deus, 

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.: Confiantes em Deus, nosso Pai, apresentemos-lhe as nossas preces, 

dizendo: 

 

T.: Senhor, vinde em nosso auxílio! 

 

L.: Senhor, vós segurastes a mão de Pedro para que ele não afundasse. 

Pedimos-Vos pela vossa Igreja para que, em meio aos vendavais furiosos, se 

mantenha firme na missão de anunciar o Evangelho. Rezemos. 

 

L.: Senhor, vós que chamastes o profeta Elias para fora da gruta, destes a 

ele a prudência para esperar a chegada da leve brisa. Dai aos cristãos a 

prudência diante das dificuldades e perseguições, para que se mantenham 

firmes na Vossa presença. Rezemos. 

 

L.: Senhor, vós que sois nosso Pai, lembrai-vos dos pais e de suas famílias, 

cumulando-os de bênçãos, principalmente os que se encontram 
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desanimados e desempregados, para que não percam a esperança diante 

das intempéries da vida. Rezemos.  

 

L.: Senhor, muito obrigado pelo dom da fé. Pedimos-Vos a graça de 

perseverarmos na fé, esperança e caridade, sem desanimarmos, mesmo 

quando não percebemos a sua presença. Rezemos. 

 

L.: Senhor, à imitação de Vosso Filho, que subiu ao monte para rezar a sós, 

pedimos-Vos por aqueles que abandonaram a oração, para que a resgatem 

e sejam sempre mais fortalecidos na fé e no amor. Rezemos. 

 

D.: Ó Pai, vós que nunca abandonastes o vosso povo, mais uma vez acolhei 

os nossos pedidos. Por Cristo, nosso Senhor.  

 

(Preces espontâneas de súplica, louvor e ação de graças...) 
 

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

ensinou: 
T.: Pai nosso... 

 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: O Deus todo-poderoso nos conceda a sua alegria e nos abençoe. 
T.: Amém. 

D.: O Filho de Deus nos acompanhe com solicitude na alegria e na tristeza. 
T.: Amém. 
D.: O Espírito Santo derrame, sem cessar, a caridade em nossos corações. 

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 o canto mariano: 

 
Maria, mãe dos caminhantes5 
Ensina-nos a caminhar 

Nós somos todos viajantes 
Mas é difícil sempre andar. 

1) Fizeste longa caminhada 
para servir a Isabel, 

sabendo-te de Deus morada,  
após teu sim a Gabriel. 

                                                           
5 Disponível em: https://youtu.be/KPJvb09VOVM 

Depois de dura caminhada 
para a cidade de Belém, 

não encontraste lá pousada; 
Mandaram-te passar além. 

https://youtu.be/KPJvb09VOVM
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3. Com fé fizeste a caminhada 

Levando ao Templo teu Jesus, 

Mas lá ouviste da espada 

Da longa estrada para a cruz. 

De medo foi a caminhada 

Que para longe te levou, 

Para escapar à vil cilada 

Que um rei atroz preparou. 

 

4. Quão triste foi a caminhada 

De volta a Jerusalém, 

Sentindo-te angustiada 

Na longa busca do teu bem. 

Humilde foi a caminhada 

Em companhia de Jesus, 

Quando pregava, sem parada, 

Levando aos homens sua luz! 

 

5. De dores foi a caminhada 

No fim da vida de Jesus! 

Mas o seguiste conformada, 

Com ele foste até a cruz! 

Vitoriosa caminhada 

Fez finalmente te chegar 

Ao céu, a meta da jornada 

Dos que caminham sem parar! 
 

Sugestões de Cantos: 

A) 

Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes.6 
Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz. 
Que eles achem os seus caminhos.  

Amem e sejam amados. Vivam iluminados. 
 

Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. 

Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais. 
Que eles trilhem os teus caminhos. 

Louvem e sejam louvados. Sejam recompensados. 
 

Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. 

Ilumina, ilumina, cada passo das nossas famílias. 
 

Minha prece, ó Senhor, é também pelos meus familiares. 

Minha prece, ó Senhor, é por quem tem um pouco de nós. 
Que eles achem os seus caminhos.  
Amem e sejam amados. Vivam iluminados. 
 

Nossa prece ó Senhor, é também pelos nossos vizinhos.  
Por quem vive e trabalha e caminha conosco, Senhor. 

Que eles achem os seus caminhos.  
Amem e sejam amados. Vivam iluminados. 
 

B) 

Contigo, Senhor, contigo, Senhor7 

Contigo, Senhor, não tenho medo! 

És minha fortaleza, és sombra e proteção. 

Contigo, Senhor, não tenho medo! 

 

                                                           
6 Disponível em: https://youtu.be/a4KoLMSobVo 
7 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CteEKbh9mZ0&feature=youtu.be 

https://youtu.be/a4KoLMSobVo
https://www.youtube.com/watch?v=CteEKbh9mZ0&feature=youtu.be
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1) Montanhas atravesso, estrelas eu alcanço, 

E desço aos abismos, contigo, Senhor! 

A noite é como dia, o mal não me atinge, 

Seguro é o caminho da justiça e do amor: 

Contigo, Senhor! Contigo, Senhor! 

 

2) Enfrento os inimigos, e venço as batalhas 

Sou forte na fraqueza, contigo, Senhor! 

Na luta és meu sustento, na dor, o meu socorro, 

Se estás sempre ao meu lado, não vacila o coração: 

Contigo, Senhor! Contigo, Senhor! 

 

3) Eu peço apenas isto: ó Deus, não me abandones! 

Feliz serei somente contigo, Senhor! 

Procuro a tua face, ó luz da minha vida! 

Te sigo confiante, apoiado em tua mão: 

Contigo, Senhor! Contigo, Senhor! 

 

 

(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). 

 
 

 


