
CELEBRAR EM CASA 

Domingo do encontro dos discípulos com Jesus. 

2º do Tempo Comum - Ano B 2021 

Prepare um espaço com cadeiras em circulo, coloque 
no centro sobre um tecido a bíblia e uma vela, 
convide as pessoas para se juntarem [mantendo a 

necessária distância]. Alguém acende a vela. Todos ficam em silêncio por algum 
tempo. A pessoa que vai presidir começa a celebração com os versos da 
abertura. 

1. ABERTURA 

- Quem preside canta, os demais repetem fazendo o sinal da cruz enquanto 
canta o primeiro verso: 

- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)  
Vem não demores mais vem nos libertar. (bis)   
- Venham adoremos, Cristo ressurgiu! (bis) 
A criação inteira, o Senhor remiu. (bis) 
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (Bis) 
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos. (bis) 
Povo de sacerdotes, a Deus louvação. (bis) 

2. RECORDAÇÃO DA VIDA 

A manifestação de Jesus em Belém e no Jordão continua agora em 
sua missão. Hoje, pelo testemunho do Batista, é seguido por 
discípulos que o reconhecem como o Cordeiro de Deus. Em cada 
domingo fazemos memória deste Jesus, que, como Cordeiro 
indefeso, vence o mal no mundo com a não-violência, capaz de dar 
vida.  
- Quem coordena a celebração convida as pessoas a partilharem fatos da 
semana que passou, que são sinais da manifestação de Deus entre nós. 

3. SALMO 100 

Louvemos ao nosso Criador e Pastor, como fazia o antigo povo em 
suas romarias, e agradeçamos por fazermos parte do seu povo e 
recebermos em nossa vida o seu favor. 

Aclame a Deus, ó terra inteira,  
Venha adorar o Senhor!  

1. Com alegria sirva a seu Deus  Gritando alegre, ó povo seu!  
2. Lembre, o eterno é nosso Deus,  Ele nos fez, nós somos seus.  

3. Somos seu povo, vamos cantando,  Somos ovelhas do seu rebanho!  

4. Entre no templo agradecendo,  Seu santo nome bendizendo!  

5. Sim, o Senhor, só ele é bom;  É para sempre o seu amor!  

6. Sua verdade dura pra sempre,  Ele é fiel eternamente!  

7. Glória a Deus Pai, glória a Jesus  E ao Divino, eterna luz.  

- Oração silenciosa  

4. ORAÇÃO 

Oremos ao Senhor... [breve silêncio] 

Ó Deus, criador do céu e da terra, por Jesus Cristo, o teu enviado, 
recrias o mundo e reconduzes a história. Escuta com bondade as 
preces do teu povo e dá ao nosso mundo a tua paz. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém. 

5. LEITURA DO EVANGELHO – João 1,35-42 

- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura: 

Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.  
Naquele tempo: 35João estava de novo com dois de seus discípulos 36e, 
vendo Jesus passar, disse: 'Eis o Cordeiro de Deus!' 37 Ouvindo essas 
palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. 38Voltando-se para eles e 
vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: 'O que estais 
procurando?' Eles disseram: 'Rabi (que quer dizer: Mestre), onde 
moras?' 39Jesus respondeu: 'Vinde ver'. Foram pois ver onde ele 
morava e, nesse dia, permaneceram com ele. Era por volta das quatro 
da tarde. 40André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram 
as palavras de João e seguiram Jesus. 41Ele foi encontrar primeiro seu 
irmão Simão e lhe disse: 'Encontramos o Messias (que quer dizer: 
Cristo)'. 42Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para 
ele e disse: 'Tu és Simão, filho de João; tu serás chamado Cefas' (que 
quer dizer: Pedra). Palavra da Salvação. 

6. MEDITAÇÃO  

- Quem preside lê o texto abaixo e abre para a partilha do grupo: 

Este episódio do evangelho de João que acabamos de ouvir, 
constitui o elo entre a festa do batismo do Senhor e a sua atividade 
missionária na Galileia, que será apresentada nos domingos 
seguintes mediante a leitura contínua do evangelho de Marcos.  

A passagem de hoje põe em evidência o encontro dos primeiros 
discípulos com Jesus. Chama a atenção o fato de que são os 

discípulos que, encaminhados por João, procuram e encontram 
Jesus. Jesus faz uma pergunta importante àqueles que o seguem: O 
que vocês procuram? Os discípulos respondem com outra pergunta: 
Onde moras? E os discípulos foram ver onde Jesus morava e ficaram 
com ele. 

De fato, não basta escutar o que outros dizem de Jesus. É 
necessário fazer uma experiência pessoal. E foi tão marcante este 
encontro, que João marcou a hora: “era por volta das quatro da 
tarde”. Com isso João quer mostrar como a sua comunidade foi 
crescendo no conhecimento de Jesus, reconhecido como o Cordeiro 
e como enviado de Deus. 

Em tempos de tanta gente sem caminhos e sem orientação 
emerge com força a necessidade de aprender a viver de maneira 
mais humana e mais digna. Encontrar-se com Jesus e seu 
Evangelho, pode apontar saídas e novos horizontes. É o que diz o 
Papa Francisco na Egvangelii Gaudium: “A alegria do Evangelho 
enche o coração e a vinda inteira daqueles que se encontram com 
Jesus”. 

7. PRECES  

Oremos a Deus, para que toda humanidade o procure e encontre 
nele o caminho da paz e da concórdia:  

Escuta-nos, Senhor. 

- Pelas Igrejas cristãs, seguidoras de Jesus, para que busquem na 
palavra do Evangelho a fonte da vida e da missão, oremos.  

- Pelo papa Francisco, que siga em frente, em seu ministério de 
abertura e comunhão, sem se deixar atingir pelos contrários, 
oremos. 

- Pelos jovens que se sentem atraídos pelo Evangelho, para que se 
deixem encontrar por Jesus e sigam com generosidade o seu 
caminho, oremos. 

- Por todas as vítimas da pandemia, pelos profissionais da saúde e 

pelos cientistas, oremos. 

- Preces espontâneas... Quem preside conclui: 

Atende-nos, ó Pai, por Cristo Jesus, na unidade do Espírito Santo. 
Amém. 

8. PAI NOSSO  

- Quem preside faz o convite: 

Obedientes à palavra de Jesus, sob a inspiração do seu Espírito que 
ora em nós, rezemos com confiança: Pai nosso... 

9. ORAÇÃO 
Ó Deus, tu sempre vens ao encontro do teu povo  
olha por todos aqueles e aquelas que buscam teu rosto  
nas diversas culturas, religiões e Igrejas. Dá-nos a graça de sempre 
procurar a tua face e viver na aliança contigo e com todas as tuas 
criaturas.  Transforma o mais profundo do nosso ser, para que 
possamos sempre bendizer e testemunhar o teu nome. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém. 

10. BÊNÇÃO 
Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os nossos dias 
e nos bençoe, o Pai e Filho e Espírito Santo.  Amém. 

 

ORAÇÃO À MESA 

- Estando  todos/as em torno da mesa , quem preside faz a oração: 

Vem Senhor, à nossa mesa e dá-nos a alegria da tua presença. A nós 
que recebemos o dom da tua Palavra, concede a tua bênção sobre 
nós e estes alimentos, renova na humanidade a esperança de dias 
melhores.  A ti a glória pelos séculos. Amém.  

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