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ORIENTAÇÕES:  

a) O momento mais oportuno para a celebração é a 

manhã do domingo, porém pode se celebrar no sábado 

à noite, ou domingo à tarde; 

b) Esta celebração se adapta particularmente ao contexto 

familiar; 

c) Deve-se colocar o número de cadeiras necessário 

diante de um espaço de oração, respeitando a distância 

de um metro entre cada cadeira; 

d) Prepare um pequeno altar, uma cruz ou o crucifixo, 

velas acesas, flores, imagem de Nossa Senhora;  

e) Alguém faça o papel de dirigente e se distribuam as 

leituras, de modo que todos participem; 

f) Se tiverem dificuldades para cantar vejam as músicas 

na internet e ouçam no momento, ou escolha outros 

cânticos próprios no livro de cântico que sua 

comunidade utiliza. 

REZANDO 

EM 

FAMÍLIA 
2 2º  D O MIN G O  

D O  T E MP O 
CO MU M  

DIOCESE 
SAGRADO 
CORAÇÃO 
DE JESUS 

SINOP – MT 

D i a  N a c i o n a l  d o  
C a t e q u i s t a  

L a n ç a m e n t o  d o  P l a n o  
P a s t o r a l  D i o c e s a n o  

2 0 2 0 - 2 0 2 3  
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MOTIVAÇÃO INICIAL:  

LEITOR: Hoje, último domingo de agosto, mês dedicado as vocações, com 

alegria celebramos o dia do catequista e também o lançamento oficial do 

Plano Pastoral Diocesano-2020-2023. Rezemos para que os catequistas 

permaneçam fiéis ao Pai e com alegria anuncie o Reino de Deus em gestos 

e palavras. Afinal o evangelho nos alertará “Se alguém quer me seguir 

renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga”. Que no caminho do 

discipulado de Cristo ofereçamos nossa existência a fim de anunciar o Reino 

de Deus. Cantemos: 

 

CANTO: 

Dá-me a palavra certa. Na hora certa. E do jeito certo. E pra pessoa 

certa. Dá-me a cantiga certa. Na hora certa. E do jeito certo. E pra 

pessoa certa. 

1. Palavra é como pedra preciosa sim. Quem sabe o valor cuida bem do que 

diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz há de ser 

mais feliz. 

2. Palavra é como pedra preciosa sim. Quem sabe o valor cuida bem do que 

diz. Palavra é como brasa queima até o fim. Quem sabe o que diz vai levar 

a palavra. 

 

DIRIGENTE: Para bem celebramos, invoquemos a Santíssima Trindade: 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

D.: Cristo nos convida a pegar a nossa Cruz e segui-Lo. Neste momento 

sejamos capazes de reconhecer nossas 

faltas, principalmente quando não 

tivemos coragem de assumir nossas 

cruzes e continuar firmes na missão. 

Peçamos perdão ao Pai: 
 (Cada um pode fazer a Deus o seu pedido de 

perdão...) 

 

Senhor, tende piedade de nós! 

Cristo, tende piedade de nós! 

Senhor, tende piedade de nós! 
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D.: Ó Senhor, Deus todo poderoso, olhai com bondade para nossas famílias, 

tenha piedade de nós, perdoe nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. 

Amem. 

 

D.: Louvemos ao Pai que nos conduz no seu amor, nos perdoa e nos motiva 

a permanecer firmes no seu seguimento: 

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 Unigénito, 

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 

 

ORAÇÃO – 

D.: Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o 

vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em 

nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 

A PALAVRA DE DEUS QUER NOS FALAR 

PRIMEIRA LEITURA (Jr 20,7-9)  
Leitura do Livro do Profeta Jeremias: 

Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir; foste mais 

forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o 

dia inteiro, todos zombam de mim. Todas as vezes que 

falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e 

invocando calamidades; a palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de 

vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: “Não quero mais lembrar-

me disso nem falar mais em nome dele”. Senti, então, dentro de mim um 

fogo ardente a penetrar-me o corpo todo: desfaleci, sem forças para suportar. 

Palavra do Senhor. 

Graças a Deus!  

 

SALMO 62 

T.: A minh’alma tem sede de vós como a terra sedenta, ó meu Deus! 
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-- Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! Desde a aurora ansioso vos busco! A 

minh’alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra 

sedenta e sem água! ® 

-- Venho, assim, contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. 

Vosso amor vale mais do que a vida: e por isso meus lábios vos louvam. ® 

-- Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos! A 

minh’alma será saciada, como em grande banquete de festa; cantará a alegria 

em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor! ® 

-- Para mim fostes sempre um socorro; de vossas asas à sombra eu exulto! 

Minha alma se agarra em vós; com poder vossa mão me sustenta. ® 

 

SEGUNDA LEITURA (Rm 12,1-2)  
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. 

Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em 

sacrifício vivo, santo e agradável a Deus: este é o vosso culto espiritual. Não 

vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa 

maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade 

de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do 

Senhor. 

Graças a Deus! 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO  

Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

1- Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o espírito; conheçamos, 

assim, a esperança à qual nos chamou, como herança! 

 

EVANGELHO (Mt 16,21-27)  
Evangelho segundo Mateus,  

Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a 

Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos 

mestres da Lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então 

Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: “Deus não 

permita tal coisa, Senhor! Que isso nunca te aconteça!” Jesus, porém, 

voltou-se para Pedro, e disse: “Vai para longe, satanás! Tu és para mim uma 

pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas 

dos homens!” Então Jesus disse aos discípulos: “Se alguém quer me seguir, 

renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois, quem quiser salvar a 

sua vida vai perdê-la; e quem perder a sua vida por causa de mim, vai 
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encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas 

perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o 

Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então 

retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta”. Palavra da Salvação. 

Glória a Vós Senhor!  

 

D.: No domingo passado, Jesus olhara para Pedro e dissera que ele era pedra 

e tinha as chaves do reino dos céus. Hoje, olha para o mesmo Pedro e manda 

que ele vá para longe, chamando-o ainda de Satanás. Terrível, não?! Ontem, 

pedra e chave; hoje, Satanás! Assim foi Pedro, e assim somos cada um de 

nós. Há momentos em que somos chave para quem está perto de nós, e 

outros, em que somos – como disse Jesus –, pedras de tropeço. Satanás, 

nessa passagem, não tem sentido de capeta, demônio, mas de alguém que 

impede o outro de caminhar no bem e, mais ainda, joga-o ao chão, ao invés 

de levantá-lo. Tantas vezes somos satanases na vida de muitas pessoas, 

desanimando as, desencorajando-as, levando-as para caminhos escusos ou 

até mesmo ignorando quando alguém necessita ser ouvido ou orientado. 

Outro aspecto é quando Jesus afirma: “quem quiser salvar a sua vida vai 

perdê-la; e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la”. 

Significa que vale a pena perder a nossa vida pelos outros. Perder a vida não 

é matar-se ou sacrificar-se, mas gastar tempo com as pessoas, buscar 

relacionamentos novos. Ao invés de ficarmos trancados em nós mesmos, 

precisamos nos abrir para as pessoas. O que nos salva são as convivências, 

os acolhimentos, os olhares e sorrisos de ternura. Quantas vezes nossos pais 

perderam horas e horas de sono, aflitos, imaginando os nossos passos?! É 

esse cuidado que nos constrói e nos transforma. Precisamos perder para 

ganhar. (Texto adaptado do Pe. João Batista Libânio). Quanto estamos perdendo para 

ganhar em nossas relações familiares? 
(Breve momento de silêncio, partilhemos o que a Palavra de Deus nos ensina).  

 

L.: Professemos nossa fé rezando:  

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 na 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 
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Santo, na santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos 

pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém! 

 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 
D.: Fortalecidos pela Palavra de Deus, olhemos para a nossa vida e 

apresentemos nossas necessidade ao Pai: 

T.: Senhor, escutai nossa prece! 

L.: Fortalecei a vossa Igreja diante das oposições e perseguições por causa 

da fidelidade a Cristo, nos vós pedimos. ®  

L.: Pai, daí força, coragem e esperança aos catequistas de nossas 

comunidades para que façam a Palavra de Deus ganhar vida em nossa Igreja, 

nós vós pedimos. ® 

L.: Senhor ajudai-nos a viver o nosso Plano Pastoral Diocesano 2020-2023, 

tornando nossa Diocese de Sinop Casa da Iniciação à vida Cristã que nos 

impulsiona a viver em comunidades eclesiais missionárias e sempre pronta 

a missão, nós vós pedimos. ® 
(Preces espontâneas da família) 

D.: Deus, Pai bondoso, acolhei os nossos pedidos e que nossas obras anuncie 

o vosso amor. Por Cristo Nosso Senhor. 

Amém. 

 

D.: E como filhos de Deus rezemos: 

PAI NOSSO que estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a 

nós o vosso Reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. O 

pão nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim 

como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em 

tentação, mas livrai-nos do Mal. Amém. 

 

CANTO 

1. Tu, te abeiraste na praia, não buscaste nem sábios, nem ricos, somente 

queres que eu te siga. 

Senhor, Tu me olhaste nos olhos. A sorrir, pronunciaste meu nome. Lá 

na praia, eu larguei o meu barco. Junto a Ti, buscarei outro mar. 

2. Tu, sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro, nem espadas, 

somente redes e o meu trabalho. 

3. Tu, minhas mãos solicitas. Meu cansaço, que a outros descansem. Amor 

que almeja seguir amando. 
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L.: Pedindo ao Pai que pela graça do Espírito Santo envie operários a vossa 

messe rezemos a oração vocacional. 

T.: Jesus, mestre, divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, 

continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas 

escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. 

Dai coragem às pessoas convidadas. Dai forças para que vos sejam fiéis 

como sacerdotes, como diáconos, como religiosos e religiosas, para o bem 

do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. 

Enviai Senhor operários a vossa messe, pois a messe é grande e poucos 

são os operários. 

 

D.: Rezemos uma ave Maria, para que a Mãe de Deus, e nossa mãe, nos 

ajude a viver este momento de incertezas crendo fielmente em Deus: 

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as 

mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de 

Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 

 

CANTO 

Abençoa Senhor as famílias, amém! 

Abençoa Senhor, a minha também! 

Abençoa Senhor as famílias, amém! 

Abençoa Senhor, a minha também 

Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue 

nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, 

aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor 

BÊNÇÃO FINAL: 

D.: O Senhor esteja conosco! 

T.: Ele está no meio de nós! 

D.: Venha sobre nossas famílias a benção de Deus:  

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
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QUERIDOS IRMÃOS, 

“Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno 

para cada coisa debaixo do céu:  

tempo de nascer e tempo de morrer; 

tempo de plantar e tempo de arrancar o que se 

plantou; 

tempo de matar e tempo de curar; 

tempo de destruir e tempo de construir; 

tempo de chorar e tempo de rir; 

tempo de lamentar e tempo de dançar; 

tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar; 

tempo de abraçar e tempo de se afastar dos abraços;  
tempo de procurar e tempo de perder; 

tempo de guardar e tempo de jogar fora; 

tempo de rasgar e tempo de costurar; 

tempo de calar e tempo de falar; 

tempo do amor e tempo do ódio; 

tempo da guerra e tempo da paz.  (Eclesiastes 3, 1-8). 

 

Diante do retorno das celebrações litúrgicas em 

nossas comunidades, fica evidente que este subsídio 

celebrativo familiar, Rezando em Família, neste tempo de 

pandemia, cumpriu a sua missão de nos ajudar a celebrar 

a Palavra de Deus nos lares de nossa diocese. 

Portanto, a partir desta data não pretendemos mais 

elaborar e enviar este subsídio. Caso seja necessário, em 

momento oportuno retornaremos a elabora-lo; 

E Claro, devemos sim, permanecer fiéis as orações 

em nossas famílias. 

Que Deus abençoe nossos lares e fortaleça nossa fé. 

 

Pe. Davi Freire Silva Duarte. 

Coordenador de Pastoral. 

 


