
 
 

 

 

 

 

 

 
 

CELEBRAR EM CASA 

Domingo da cura do surdo-mudo 

23º 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 uma verdadeira abertura de ouvido e coração para 
escutar a Palavra que tem força de cura. 

As pessoas podem lembrar de pessoas e situações de missão. 

3. SALMO 146 (145)   

Cantemos ao Senhor pela sua misericórdia com os 
pequenos e fragilizados pela doença e pela pobreza. 

Quero cantar ao Senhor,  
Sempre enquanto eu viver,  
Hei de provar seu amor,  
Seu valor e seu poder!  

1. Aleluia, eu vou louvar:  
Ó minh’alma, bendize ao Senhor;  
Toda a vida eu vou tocar;  
Ao meu Deus, vou cantar meu louvor!  

2. Não confiem nos poderosos,  
São de barro e não podem salvar;  
Quando expiram, voltam ao chão,  
Seus projetos vão logo acabar!  

3. Feliz quem se apoia em Deus,  
No Senhor põe a sua esperança;  
Ele fez o céu e a terra,  
Quem fez tudo mantém sua aliança.  

4. Faz justiça aos oprimidos,  
Aos famintos sacia com pão,  
O Senhor liberta os cativos,  
Abre os olhos e os cegos verão!  

5. O Senhor levanta os caídos.  

São os justos por ele amados;  
O Senhor protege os migrantes  
E sustenta os abandonados!  

6. O Senhor transtorna o caminho  

Dos malvados, dos malfazejos;  
O Senhor é rei para sempre,  
Para sempre a reinar o teu Deus!  

7. Aleluia, vamos cantar,  

Glória ao Pai e ao Filho também,  
Glória igual ao Espírito Santo.  

Aleluia, pra sempre. Amém.  

  

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

Ó Deus, pai e mãe de amor,  
tu nos libertaste em Cristo  
e nos deste o teu Santo Espírito.  
Guarda na tua bondade teus filhos e filhas,  
para que todos os que professam a fé em ti  
sejam livres de todas as amarras  
e permaneçam firmes no evangelho.  

Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
   

5. LEITURA DO EVANGELHO – Marcos 7,31-37 
- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura: 

Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo  Marcos  

Naquele tempo: 31Jesus saiu de novo da região de 
Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da 
Galiléia, atravessando a região da Decápole. 
32Trouxeram então um homem surdo, que falava com 
dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. 
33Jesus afastou-se com o homem, para fora da 
multidão; em seguida colocou os dedos nos seus 
ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. 
34Olhando para o céu, suspirou e disse: 'Efatá!', que 
quer dizer: 'Abre-te!' 35Imediatamente seus ouvidos se 
abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar 
sem dificuldade. 36Jesus recomendou com insistência 
que não contassem a ninguém. Mas, quanto mais ele 

recomendava, mais eles divulgavam. 37Muito 
impressionados, diziam: 'Ele tem feito bem todas as 
coisas: Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar'. Palavra 
da Salvação. 

 

6. MEDITAÇÃO  

Jesus se encontra com um surdo-mudo e se 
compadece de sua situação, abrindo-lhe os 

ouvidos e a boca. Fazendo isso, ele cumpre aos 
olhos dos discípulos a promessa de Deus 
descrita pelo profeta Isaías: “Os ouvidos dos 
surdos vão se abrir”. É uma nova criação! O 
sinal é tão evidente que os que presenciam o 

fato expressam a sua admiração com palavras 
que lembram o relato da primeira criação: “Ele 
faz bem todas as coisas, faz ouvir os que não 
ouvem e falar os que não falam”. 

No contexto do evangelho de Marcos, em 
que os discípulos estão com dificuldade de 
entender a novidade de Jesus, é o próprio 
discípulo de Jesus quem tem realmente 
necessidade de ser tocado por ele nos ouvidos e 
na língua, para abrir-se à sua revelação, à 



contemplação do seu amor como condição para 
engajar-se na missão... 

Em nossa reunião de oração, somos tocados 
no ouvido e no coração pela Palavra. Pelo força 
do Espírito que torna a Palavra operante em 
nossa vida, a nossa boca se abre para 
anunciar...  

 
Refão para concluir: 

Jeus ex muito bem todas as coisas  
Fez os surdos ouvirem e os mudos falarem [bis]. 

 

7. PRECES 

Oremos a Cristo que intercede por nós junto do Pai e 
digamos:  

Escuta-nos, Senhor. 

- Senhor Jesus, nós te suplicamos pela Igreja que 

sofre perseguição por causa do Evangelho. 

- Senhor Jesus, dá-nos ouvidos e corações atentos à 
tua Palavra, e a  graça de praticá-la e anuncia-la com 
a nossa vida.  

- Cura Senhor, as enfermidades do teu povo, abatido 
pela doença, pela fome e pela violência. 

- 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 manifestas o teu amor  
agindo com imensa misericórdia  
em todos os momentos de nossa vida.  
Olha para nós que nos reunimos  
neste santo dia de domingo para invocar o teu 

nome.  Faze que sejamos discípulos e discípulas  
do teu filho Jesus na aparente monotonia da 
vida, sempre disponíveis a testemunho o teu 
amor. 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 a Deus que dispões 
os bens da sua criação para a nossa alegria. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PENHA CARPANEDO      

da congregação Discipulas do Divino Mestre,  
membro da Rede Celebra.                       
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