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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
14º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

05 DE JULHO DE 2020 
 

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. 
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CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto: 
 
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 caminho 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.: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em 

nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

D.: O Senhor disse: “Quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira 
pedra”. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos 
mutuamente do fundo do coração. 

 
(Breve momento de silêncio) 

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

T.: Senhor, tende piedade de nós. 
D.: Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós. 

T.: Cristo, tende piedade de nós. 
D.: Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

D.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados 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 
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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.: Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo 
decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que 

libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. 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:        (Zc 9,9-10) 
 

L.: Leitura do Livro do Profeta Zacarias 
Assim diz o Senhor: “Exulta, cidade de Sião! Rejubila, cidade de 

Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro; ele é justo, ele salva; é 
humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. 
Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém; ele quebrará o 

arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá 
de um mar a outro mar, e desde o rio até aos confins da terra.” Palavra 

do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 
 

Salmo:1   Sl 144 (145),1-2.8-9.10-11.13cd-14 (R. 1b) 
 
T.: Bendirei, eternamente, vosso nome, ó Senhor!     

 
L.: Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, 

e bendizer o vosso nome pelos séculos. 
Todos os dias haverei de bendizer-vos, 
hei de louvar o vosso nome para sempre. R. 

 
L.: Misericórdia e piedade é o Senhor, 

ele é amor, é paciência, é compaixão. 
O Senhor é muito bom para com todos, 
sua ternura abraça toda criatura. R. 

 
L.: Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, 
e os vossos santos com louvores vos bendigam! 

Narrem a glória e o esplendor do vosso reino 
e saibam proclamar vosso poder! R. 

 

                                                           
1 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=WFNNtv-BNi8 

https://www.youtube.com/watch?v=WFNNtv-BNi8
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L.: O Senhor é amor fiel em sua palavra, 

é santidade em toda obra que ele faz. 
Ele sustenta todo aquele que vacila 

e levanta todo aquele que tombou. R. 
 
Aclamação ao Evangelho:2 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra; 

os mistérios do teu Reino aos pequenos, Pai, revelas! 
 

EVANGELHO:        (Mt 11,25-30) 
L.: Do Evangelho segundo Mateus 
Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: “Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu 

e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as 
revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. 

Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o 
Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o 
quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados 

sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós 
o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de 
coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu 

fardo é leve.” Palavra da Salvação! 
T.: Glória a vós, Senhor. 

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

 

D.: Renovemos, como família de Deus, 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.: Unamos nossa voz e nossos corações implorando a Deus, nosso Pai, 

a graça de nos livrarmos deste terrível mal que o COVID-19 nos impõe. 
Confiantes rezemos com o Papa Francisco pelo fim da pandemia: 
 

T.: Verdadeiramente palavras como indiferença, egoísmo, divisão, 
esquecimento não são as que queremos ouvir neste tempo. Mais, 

queremos bani-las de todos os tempos! Aquelas parecem prevalecer 

                                                           
2 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=b3K10MuVwWY 

https://www.youtube.com/watch?v=b3K10MuVwWY
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quando em nós vencem o medo e a morte, isto é, quando não 

deixamos o Senhor Jesus vencer no nosso coração e na nossa vida. 
Ele, que já derrotou a morte abrindo-nos a senda da salvação 

eterna, dissipe as trevas da nossa pobre humanidade e introduza-
nos no seu dia glorioso, que não conhece ocaso. Amém!3 
 

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

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Olhai, ó Deus, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus 

Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o 
suplício da cruz. 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.: 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.  
 

Canto Final: 
 
Conheço um coração tão manso, humilde e sereno 

Que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos 
Que tem o Dom de amar, que sabe perdoar 
E deu a vida para nos salvar! 

Jesus, manda Teu Espírito 
para transformar meu coração. (2x) 

Ás vezes no meu peito bate um coração de pedra 
Magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta 
Não quer saber de amar, nem sabe perdoar 

Quer tudo e não sabe partilhar 

Lava, purifica e restaura-me de novo 

Serás o nosso Deus e nós seremos o Seu povo 
Derrama sobre nós, a água do amor 
O Espírito de Deus nosso Senhor! 

                                                           
3 Extraída da mensagem Urbi et Orbi do Papa Francisco na Páscoa de 2020. 
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Sugestão de Canto:4 

 
1. Ninguém pode prender um sonho, e impedir alguém de sonhar. 

Ninguém pode cortar a esperança de um povo sofrido a lutar. 
Ninguém pode abafar o grito do oprimido clamando: Deus meu! 
Deus que salva e liberta o seu povo, que ergue o caído e alimenta sua fé. 

 
Ô ô ô ô ô! 
Lalaiá lalaiá laiá! (Bis) 

 
2. Todo sonho alimenta a história e a vitória do povo a chegar. 

Vamos juntos que neste caminho ninguém sobra ou fica pra trás. 
Para ver este mundo florido, crianças sorrindo sem fome e sem dor, 
é preciso cuidar bem da vida, que a vida sofrida se eleva em clamor. 

 
3. Ninguém pode prender um sonho! Como a luz do sol que nasceu, 

ele brilha inventando caminhos, e desvela o que a noite escondeu! 
Ninguém pode abafar o grito e o clamor de quem sofre de tanto suor 
pelo pão, pela paz e justiça e anda à procura de um mundo melhor! 

 
(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). 

 

                                                           
4 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=P4g__sjOoTQ 

https://www.youtube.com/watch?v=P4g__sjOoTQ

