
 

 
 

 

CELEBRAR EM CASA 
Domingo da missão dos doze 

15º 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 
Neste dia do Senhor, manifestemos toda a nossa gratidão aos que nos 
transmitiram a vida e a fé, e renovemos nossa alegria e coragem para 



anunciarmos com a palavra e com o testemunho, o evangelho que 
recebemos. 

As pessoas podem lembrar de pessoas e situações de missão. 

3. CÂNTICO (Efésios 1,3-10)  

Bendito seja Deus,  
Pai do Senhor, Jesus Cristo:  
Por Cristo nos brindou  
Todas as bênçãos do Espírito.  

1. Pois, juntamente com Cristo,  
Antes de o mundo criar,  
Deus já nos tinha escolhido  
A fim de nos consagrar.  

De amor oferta sem mancha,  
Para adoção destinou;  
Seus filhos somos por Cristo,  
De sua graça o louvor.  

2. Pois sobre nós esta graça,  
Conforme havia traçado,  
Deus, nosso Pai, derramou  
Pelo seu Filho amado,  

Que com seu sangue consegue  
Pra nós a libertação,  
A remissão dos pecados,  
Graça sem comparação!  

3. Sim, derramou sobre nós  
Graça abundante e saber,  
Nos revelando o Mistério,  
Plano do seu bem-querer,  

De conduzir a história  
À plena realização:  
Cristo encabeça o universo,  
Terras e céus se unirão! 

4. ORAÇÃO 
Oremos ao Senhor... [breve silêncio] 

Ó Deus, nesta celebração,  
tu nos fizeste ouvir de novo o teu chamado  



e nos fizeste conhecer o teu projeto de amor.  
Dá-nos a graça de retomar o entusiasmo  
e a alegria do primeiro amor.  
Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 

5. LEITURA DO EVANGELHO – Marcos 6,7-13 

- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura: 

Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.  

Naquele tempo: 7Jesus chamou os doze, e começou a enviá-los dois a 
dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes 
que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado; nem 
pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. 9Mandou que andassem de 
sandálias e que não levassem duas túnicas. 10E Jesus disse ainda: 
'Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. 11Se em 
algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando 
sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles!' 12Então 
os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. 13Expulsavam 
muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. 
Palavra da Salvação. 
 

6. MEDITAÇÃO  

Rejeitado por seus contemporâneos, Jesus continua pregando e 
engaja os doze na mesma missão.  Ele os envia, dois a dois, investidos de 
autoridade para expulsar os espíritos impuros. As recomendações são 
poucas: apresentar-se pobremente, contentar-se com o que lhes é 
oferecido e saber o que fazer quando forem rejeitados. Os mensageiros do 
reino desempenham a missão no estilo de Jesus, pregador itinerante, livre 
de vínculos institucionais, com a missão de pregar, curar e expulsar o mal.  

A exigência do Mestre leva-nos à fonte e ao sentido da missão. Não é 
o dinheiro que vai garantir a missão nem mesmo a competência técnica. A 
missão requer um profundo sentido de Deus e radicalidade no 
seguimento. A rejeição se transforma em oportunidade de exercitar a não 
violência e a paz. 

Em nossa oração, oremos em comunhão com tanta gente que 
anunciam o evangelho com palavras e com ações concretas. Pensemos 
nos profissionais da saúde,  na pastoral da saúde, na pastoral da criança... 
Quantas vidas são salvas da morte pela dedicação e pelo cuidado destes 
irmãos e irmãs. 



 

7. PRECES 

Oremos a Cristo, a testemunha fiel, que intercede por nós junto do Pai e 
oremos:  

Escuta-nos, Senhor. 

- Pelas comunidades cristãs, comprometidas com a pregação do 
evangelho, em meio à hostilidade e perseguição. 

- Pelos pregadores da Palavra em nossas comunidades, sobretudo, em 
lugares de difícil acesso. 

- Pelo povo brasileiro neste momento de turbulência causada pela 
pandemia, pelo desemprego e pela fome. 

- 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 nos acolhes em teu amor, tu nos chamas  
no meio de nossas lutas e trabalhos  
e nos fazes participar de tua missão.  
Confirma e renova em todos os que  
se consagram a ti, nas diferentes religiões e culturas,  
a alegria de colaborarem contigo.   
Dá-lhes um coração firme, livre e despojado.  
Confirma-nos por teu Espírito e torna-nos capazes  
de responder sempre ao teu chamado.  

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 obras de nossas 
mãos, e nos faça perseverar nas boas obras, hoje e sempre.  
 Abençoe-nos, o Pai e Filho e Espírito Santo.  Amém. 

 

 

 



BENÇÃO À MESA 

Senhor Jesus, vendo a multidão cansada e abatida, mostraste toda a tua 
compaixão e empenhaste a tua vida a serviço da vida.  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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