
 
 

CELEBRAR EM CASA 

Domingo dos sinais dos tempos.  

33º 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, e 

hoje se revela como Mestre sábio, que reúne todos 
os ensinamentos da lei e dos profetas no amor a 

Deus e ao próximo. 

As pessoas podem lembrar de pessoas e situações 

de missão. 

3. SALMO 16[15] 

Os levitas antigos não recebiam propriedade. O Senhor 

Deus devia ser a porção que eles herdavam. Hoje, 
retomando o canto deles, peçamos ao Senhor que ele 

seja nossa única riqueza e segurança na vida. Em seu 
nome trabalhamos para conquistar a terra e a justiça 

para todos.  

1. Protege-me, ó Deus, tu és meu abrigo;  
“Só tu és meu bem”, eu digo ao Senhor.  

Rejeito esses deuses que o mundo promove;  

Aos grandes não sirvo, nem presto favor.  

2. Aqui, nesta terra, és, Deus, minha herança,  

Em ti meu destino, porção garantida:  
Tiraram a sorte pra ver minha parte,  

Tu és a mais bela herança da vida.  

3. Bendito o Senhor que é meu conselheiro,  

À noite me alerta o meu coração.  
Pra sempre o Senhor perante os meus olhos,  

Com ele meus passos não vacilarão.  

4. O meu coração se alegra contente,  

Até minha carne repousa segura.  
No mundo dos mortos tu não me abandonas,  

Nem deixas teu servo preso à sepultura.  

5. Tu me ensinarás da vida o caminho,  
Em tua presença há muita alegria.  

O Deus do universo, qual Mãe se mostrou,  

Cantemos louvores de noite e de dia.  

4. ORAÇÃO 

Oremos ao Senhor... [breve silêncio] 

Deus da paz,  

enche nossa vida com a alegria de te amar 

com um coração indiviso  
e faze-nos experimentar profundamente  

a felicidade de trabalhar por ti, criador de tudo,  
e por teu reino.   

Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 

5. LEITURA DO EVANGELHO – Marcos 13,24-32 

- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura: 

Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo  
Marcos  

Naquele tempo: Jesus disse a seus discípulos: 
24'Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol 

vai se escurecer, e a lua não brilhará mais, 25as 
estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu 

serão abaladas. 26Então vereis o Filho do Homem 
vindo nas nuvens com grande poder e glória. 27Ele 

enviará os anjos aos quatro cantos da terra e 

reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à 
outra da terra. 28Aprendei, pois, da figueira esta 

parábola: quando seus ramos ficam verdes e as 
folhas começam a brotar, sabeis que o verão está 

perto. 29Assim também, quando virdes acontecer 

essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem 
está próximo, às portas. 30Em verdade vos digo, 

esta geração não passará até que tudo isto 
aconteça. 31O céu e a terra passarão, mas as 

minhas palavras não passarão. 32Quanto àquele dia 
e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o 
Filho, mas somente o Pai. Palavra da Salvação. 

 6. MEDITAÇÃO  

Como os discípulos no tempo de Jesus, nós 
também vivemos na insegurança do fututo. A 

Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças 

Climáticas neste ano de 2021 [COP26], está alertando 
a humanidade para o risco que corremos se não 

houver uma atitude imediata no sentido de barrar o 
desmatamento, a emissão de gás, a poluição das 

águas e do solo...  

A palavra que ouvimos neste domingo nos faz 
pensar na transitoriedade da vida. Por isso, a pessoa 

que crê em Jesus sente a urgência de viver 
intensamente a vida e de trabalhar para que se 

estabeleça, aqui e agora, os novos céus e a nova 
terra. Enquanto aguardamos a plena manifestação de 

Deus no final glorioso da nossa história humana, 

cuidemos de viver cada momento da vida, procurando 
dar o melhor de nós. 

Em nossa oração, o Espírito que opera em nós a 
santificação, nos confirme e nos sustente neste 

caminho. 



 

7. PRECES 

Oremos a Cristo que intercede por nós junto do Pai 

e digamos:  

Escuta-nos, Senhor. 

- Ó Cristo, dá à tua Igreja, determinação e coragem 
para apoiar e contribuir com todas as iniciativas da 

sociedade civil e científica em defesa da terra. 

- Tu que és nosso Mestre, dá aos cientistas e 
técnicos a sabedoria necessária para discernir novos 

caminhos de desaceleração do esgotamento do 

planeta. 

- Nós te pedimos pelos responsáveis das grandes 
indústrias e construtoras, para que adotem medidas 

sustentáveis para o futuro das novas gerações. 

- 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 santo, com todos os seres do 
universo, nós te bendizemos pela 

ressurreição de Jesus e pela esperança que 

fizeste nascer em nossos corações.  
Afasta de nós todo desânimo e toda 

acomodação.  
Faze-nos pessoas novas em teu amor,  

enraizadas na palavra da vida, teu Filho 

amado Jesus Cristo, , bendito para sempre. 
Amém. 

 

10. BÊNÇÃO 

Que o Deus de toda consolação disponha na sua 
paz os nossos dias, sempre nos liberte de todos os 

perigos, 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 em 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 alimento na 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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