
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAR EM CASA 

                         Domingo da gratuidade no serviço 

29º 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 de toda ambição e a ter em nós espírito de 
serviço na gratuidade do amor. 

As pessoas podem lembrar de pessoas e situações de missão. 

3. SALMO 33 (32)  

Agradeçamos ao Senhor o seu amor, que se revela na criação 
do mundo, na caminhada de libertação do seu povo e na 



encarnação do seu Filhor, irmão e servidor dos pobres.  

1. Alegres vibrem no Senhor, ó justos,  
Pois a vocês fica tão bem louvar;  

Com a guitarra ao Senhor celebrem,  
Com violões pra ele vão tocar!  

2. Um canto novo cantem ao Senhor,  
Toquem com arte na festividade,  
Pois a Palavra do Senhor é certa  

E sua obra toda é verdade!  

3. O seu prazer consiste na justiça  

E seu amor preenche toda a terra.  
O céu foi feito pela sua Palavra,  

Sua boca sopra e surgem as estrelas!  

 4. Do mar as águas ele é quem represa  
 E os oceanos o Senhor contém;  

 Que a terra inteira o respeite e o tema  
 E os moradores deste chão também!  

 5. Fala o Senhor e as coisas acontecem,  
o que ele manda faz-se de repente;  

Ele desfaz os planos das nações,  
Mas seu projeto dura eternamente!  

 6. Feliz nação, que tem Deus por Senhor,  

 Feliz o povo que o tem por herança!  
 De lá do céu contempla o mundo todo  

 E os corações o seu olhar alcança!  

 7. Ninguém se salva pela própria força,  
 Nem o valente, nem o poderoso;  

 Para salvar, as armas nada valem  
 E seu poder é sempre enganoso.  

 8. O Senhor vela por quem o respeita,  
 Por quem espera pelo seu amor,  

 Para livrar da morte sua vida  
 E sustentá-la em tempo de horror.  

 9. Por isso, nós por ele esperamos,  



 É nosso auxílio e nossa proteção!  

 E no seu nome é que nós confiamos,  
 Nele se alegra o nosso coração! 

10. O teu amor repouse em nós, Senhor,  
Tal como está em ti nossa esperança!  

Ao Pai, ao Filho e ao Divino amor  

Todo o louvor e toda a confiança!  

 
4. ORAÇÃO 

Oremos ao Senhor... [breve silêncio] 
Ó Deus da vida, dá-nos, a cada dia,  

a graça de estar sempre a teu dispor  

e te servir com um coração indiviso.  

Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 

5. LEITURA DO EVANGELHO – Marcos 10,35-45 

- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura: 

Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo  Marcos  

Naquele tempo: 35Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a 
Jesus e lhe disseram: 'Mestre, queremos que faças por nós o 
que vamos pedir'. 36Ele perguntou: 'O que quereis que eu vos 

faça?' 37Eles responderam: 'Deixa-nos sentar um à tua direita e 
outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória!' 38Jesus 

então lhes disse: 'Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis 
beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o 

batismo com que vou ser batizado?' 39Eles responderam: 
'Podemos'. E ele lhes disse: 'Vós bebereis o cálice que eu devo 
beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser 

batizado. 
40Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita 

ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado'. 
41Quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se 

com Tiago e João. 42Jesus os chamou e disse: 'Vós sabeis que 
os chefes das nações as oprimem 
e os grandes as tiranizam. 43Mas, entre vós, não deve ser 

assim: quem quiser ser grande, seja vosso servo; 44e quem 
quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. 45Porque o Filho 



do Homem não veio para ser servido, 

mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos'. 

Palavra da Salvação. 
 

6. MEDITAÇÃO  

Jesus está a caminho de Jerusalém onde vai ser entregue. A 

cruz faz parte do caminho, pois, em um mundo onde 

predominam o egoísmo e a ganância, o amor e o serviço só 

podem existir crucificados.  

Os discípulos vão com ele, percorrendo o seu caminho, 

fazendo o processo da iniciação. É um processo difícil, 

exigente, porque significa deixar o seu próprio caminho e entrar 

no de Jesus.  

O evangelho de hoje mostra o lado cada vez mais exigente e 

radical do seguimento de Jesus. O seu caminho rege-se por 

princípios opostos aos do mundo. Nele a ambição será 

substituída pelo espírito de serviço. 

Em nossa oração, recordando a vitória de Jesus sobre os 

poderes do mundo, peçamos que o Espírito transforme em amor 

todo desejo de superioridade que possa haver em nossos 

corações. 

 

7. PRECES 

Oremos a Cristo que intercede por nós junto do Pai e 

digamos:  

Escuta-nos, Senhor. 

- Senhor Jesus, dá à tua Igreja nascida do teu lado 

traspassado na cruz, o despojamento de qualquer tipo de 
dominação, para te servir com amor sincero. 

- Dá a todas as pessoas que exercem algum ministério na 
tua Igreja, o espírito de serviço e de solidariedade com os 
pequenos do teu povo. 

- Dá força, Senhor, aos nossos irmãos e irmãs que carregam 
o pesado fardo da doença e da miséria. 

- 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, amigo da humanidade,  
tu sempre vens em socorro de nossas fragilidades  

em Jesus teu filho amado e servidor dos pobres..  
Transforma nossas comunidades  

em escolas do teu serviço.  
Dá-nos a graça de nos anteciparmos mutuamente  
em honra e atenção.  

Que ninguém de nós busque o seu próprio interesse.  
Por Jesus 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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