CELEBRAR EM CASA
Domingo do jovem rico
28º do Tempo Comum, Ano B, 2021
Prepare um espaço com cadeiras em circulo, coloque no centro a bíblia e uma vela,
convide as pessoas ... Alguém acende a vela. Todos ficam em silêncio por algum
tempo.

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
Agradeçamos a Deus por este dia que traz a memória
do Ressuscitado vivo no meio de nós, convidando-nos
a despojar-nos dos excessos que nos impedem de
caminhar com leveza e liberdade na estrada do
Evangelho.
As pessoas podem lembrar de pessoas e situações de missão.

3. SALMO 90 (89)
Este salmo, atribuído a Moisés, medita sobre a vida que é
frágil e expressa a confiança no Senhor que nos salva.
Nós o rezamos hoje, bemdizento ao Pai pela vitória de
Jesus sobre a morte.
1. Senhor, tens sido sempre o nosso abrigo!
Bem antes que as montanhas se elevassem
Bem antes que este mundo fosse erguido.
2. És Deus de geração em geração!
Disseste ao ser humano que criaste:
Voltai ao pó, voltai, filhos de Adão.
3. Pra ti mil anos logo vão embora
Igual ao dia de ontem que passou
Ou como a noite curta, não demora.
4. Tu os levas, feito o sono da manhã
Que passa igual à erva que floresce
E à tarde, já fenece, seca e vã.
5. Tua ira nos deixou apavorados;
Diante de tua face, nossas culpas;
Segredos, à tua luz, são revelados.
6. Como um suspiro passam nossos dias,
Setenta anos dura nossa vida,
Oitenta pra quem tem muita energia.
7. Correndo os anos passam, com aflições.
Ensina a bem contar os nossos dias,
Tornando sábios nossos corações.
8. Aos que te servem, volta, ó meu Senhor,
E, alegres, toda a vida cantaremos.
Desde a manhã nos mostra o teu amor.
9. O que sofremos, muda em alegria;
Revela a nós, teus servos, o que fazes:
Aos nossos filhos, tuas maravilhas.
10.

Que venha sobre nós tua doçura;

Das nossas mãos, confirma o trabalho;
Vem dar tua bênção, dando-nos fartura.
11.
Louvor a ti, ó Pai, Deus de bondade,
Em Cristo resplandece a tua face,
No Espírito, teu dom, tua claridade.
4. ORAÇÃO
Oremos ao Senhor... [breve silêncio]
Deus, mãe de consolação,
nós te pedimos que tua graça
sempre nos guie e nos acompanhe,
para que sejamos atentos e firmes
na prática da caridade e dos teus mandamentos.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
5. LEITURA DO EVANGELHO – Marcos 10,17-27
- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura:

Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos
Naquele tempo: 17Quando Jesus saiu a caminhar, veio
alguém correndo, ajoelhou-se diante dele, e perguntou:
'Bom Mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna?'
18Jesus disse: 'Por que me chamas de bom?' Só Deus é
bom, e mais ninguém. 19Tu conheces os mandamentos:
não matarás; não cometerás adultério; não roubarás; não
levantarás falso testemunho; não prejudicarás ninguém;
honra teu pai e tua móe!' 20Ele respondeu: 'Mestre, tudo
isso tenho observado desde a minha juventude'. 21Jesus
olhou para ele com amor, e disse: 'Só uma coisa te falta:
vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um
tesouro no céu. Depois vem e segue-me!' 22Mas quando
ele ouviu isso, ficou abatidoe foi embora cheio de
tristeza, porque era muito rico. 23Jesus então olhou ao
redor e disse aos discípulos: 'Como é difícil para os ricos
entrar no Reino de Deus!' 24Os discípulos se admiravam
com estas palavras, mas ele disse de novo: 'Meus filhos,
como é difícil entrar no Reino de Deus! 25É mais fácil um
camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico

entrar no Reino de Deus!' 26Eles ficaram muito
espantados ao ouvirem isso, e perguntavam uns aos
outros: 'Então, quem pode ser salvo?' 27Jesus olhou para
eles e disse: 'Para os homens isso é impossível, mas não
paraDeus. Para Deus tudo é possível'. Palavra da

Salvação.

6. MEDITAÇÃO
Jesus estava a caminho de Jerusalém quando
alguém o procura. A missão era dura para Jesus e
sua proposta de comunidade e de reino não estava
agradando as autoridades. A pessoa que procura
Jesus faz uma consulta em termos tradicionais: o
que é preciso fazer para conseguir a vida eterna?
Jesus propôs o caminho comum, os mandamentos.
Mas ele não queria escutar o que todo mundo já
sabe. Jesus, então, olhou-o com amor e lhe propôs
algo que lhe faltava: despojar-se de tudo.
Diante da recusa do seu interlocutor, Jesus
voltou-se para os discípulos, deixando claro que
renunciar aos bens que amarram a vida é uma
exigência do discipulado. E mostra que é impossível
este despojamento se julgarmos conquistá-lo com
nosso próprio esforço, cumprindo simplesmente a
lei ou valendo-nos da fama de um mestre. Só a
partir de uma adesão à pessoa e ao projeto de
Jesus, é possível colocar em comum as próprias
riquezas.
A celebração litúrgica é momento de escuta e
de aprofundar nossa relação com Jesus e, nele, com
o Pai. Ao esforço da comunidade de se colocar sob
o apelo da palavra de Deus, há o misterioso
trabalho do Espírito de Deus, que realiza a
transformação dos corações.
7. PRECES

Oremos a Cristo que intercede por nós junto do Pai e
digamos:
Escuta-nos, Senhor.
- Senhor Jesus, dá à tua Igreja abertura de coração
para acolher e praticar a tua Palavra.
- Dá à juventude que contesta a sociedade de
consumo, determinação e energia para contribuir na
construção de uma sociedade igualitária.
- Dá-nos um coração despojado capaz de partilhar o
que temos e somos..
- 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
Deus, qual mãe carinhosa,
Deus, promessa de paz,
tu diriges a cada um de nós um olhar de predileção
e nos chama a nos consagrar a ti.
Renova no mais profundo de nosso ser
esta entrega ao teu amor.
Livra todos os que são consagrados a ti de todos os
males,
afasta-nos de todas as tentações
e firma-nos nos caminhos da paz.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
10. BÊNÇÃO
Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os
nossos dias, sempre nos liberte de todos os perigos,

confirme a obra de nossas mãos, e nos faça perseverar
na obediência ao Evangelho, hoje e sempre.
Abençoe-nos, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

BÊNÇÃO À MESA
Estando todos em torno da mesa alguém da família, faz o convite e em
seguida a oração.

Nesta nossa refeição, agradeçamos porque ele reparte
conosco o pão da nossa mesa, e peçamos que abra
nossos corações e e nossas mãos à partilha e à
solidariedade.
Breve silêncio...

Senhor Jesus, mostraste todo o teu amor, oferecendo à
multidão, em pleno deserto, o pão que sacia a fome e
traz vida e alegria. Nesta hora difícil em que tantas
famílias estão em grande dificuldade para ter o pão à
mesa, nós te pedimos: “dá o pão a quem tem fome e
fome de justiça a quem tem pão”. Derrama a tua bênção
sobre nós e este alimento e fortalece a união entre nós e
com nossos vizinhos e amigos. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
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