
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAR EM CASA  

Domingo da cura da sogra de Pedro 
5º do Tempo Comum - Ano B - 2021 

Prepare um espaço com cadeiras em circulo, coloque no centro sobre um tecido a 

bíblia e uma vela, convide as pessoas para se juntarem [mantendo a necessária 
distância]. Alguém acende a vela. Todos ficam em silêncio por algum tempo. A 

pessoa que vai presidir começa a celebração com os versos da abertura. 

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 

Celebramos a páscoa de Jesus Cristo que se manifesta na cura da 
sogra de Pedro e, hoje, na dedicação de tantas pessoas no 
cuidado com os doentes, sobretudos as vítimas da pandemia. 
- Quem coordena a celebração convida as pessoas a partilharem fatos da 



semana que passou, que são sinais da manifestação de Deus entre nós. 

3. SALMO 100 

Louvemos ao nosso Criador e Pastor, como fazia o antigo povo 
em suas romarias, e agradeçamos por fazermos parte do seu 
povo e recebermos em nossa vida o seu favor. 

Aclame a Deus, ó terra inteira,  
Venha adorar o Senhor!  

1. Com alegria sirva a seu Deus  
Gritando alegre, ó povo seu!  

2. Lembre, o eterno é nosso Deus,  
Ele nos fez, nós somos seus.  

3. Somos seu povo, vamos cantando,  
Somos ovelhas do seu rebanho!  

4. Entre no templo agradecendo,  
Seu santo nome bendizendo!  

5. Sim, o Senhor, só ele é bom;  
É para sempre o seu amor!  

6. Sua verdade dura pra sempre,  
Ele é fiel eternamente!  

7. Glória a Deus Pai, glória a Jesus  
E ao Divino, eterna luz.  

- Oração silenciosa 

 
4. ORAÇÃO 

Oremos ao Senhor... [breve silêncio] 

Ó Deus, força de vida,  
pai e mãe de todos nós,  
cuida desta tua família  
e guarda-nos na tua proteção.   
Dá-nos a graça de confiar sempre em teu amor,  
que nunca se cansa.  
Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 

 



5. PARA ACOLHER O EVANGELHO 

Mandai o vosso Espírito Santo,  
o paráclito aos nossos corações 
e fazei-nos conhecer as Escrituras, 
as Escrituras que foram por ele inspiradas. 

6. LEITURA DO EVANGELHO – Marcos 1,29-39 

- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura: 

Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.  
Naquele tempo: 29Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, 
para a casa de Simão e André. 30A sogra de Simão estava de 
cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. 31E ele se 
aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a 
febre desapareceu; e ela começou a servi-los. 32É tarde, depois 
do pôr-do-sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos 
pelo demônio. 33A cidade inteira se reuniu em frente da casa. 
34Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou 
muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois 
sabiam quem ele era. 35De madrugada, quando ainda estava 
escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. 36Simão 
e seus companheiros foram à procura de Jesus. 37Quando o  
encontraram, disseram: 'Todos estão te procurando'. 38Jesus 
respondeu: 'Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza! 
Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim'. 39E 
andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e 
expulsando os demônios. Palavra da Salvação. 
 

7. MEDITAÇÃO  
- Quem preside lê o texto abaixo e abre para a partilha do grupo: 

Quem de nós já não se perguntou alguma vez na vida: por que a 
gente sofre? Que sentido tem a doença, a deficiência física, a 
miséria e a própria morte? Como compreender a morte de um 
jovem no vigor dos seus anos ou a condenação de uma pessoa 
inocente? Que sentido tem o sofrimento da mãe que perde seu 
filho ou do ancião que morre sem ver acontecer a vitória pela 



qual lutou a vida inteira?  São perguntas que vêm de longe, e 
muita gente procurou dar uma resposta. 

Jesus não apresentou uma explicação, mas a sua vida toda foi 
uma incansável luta contra qualquer mal que ameace a vida. No 
evangelho de Marcos, ele é tomado de compaixão pelos doentes. 
Toca as pessoas e elas são curadas de suas enfermidades. Os 
discípulos estão nesta escola, aprendem com ele a pedagogia da 
compaixão e da solidariedade. E devem aprender também a 
vigiar contra a tentação do poder. A fama de Jesus se espalha 
rapidamente, e os discípulos estão entusiasmados com isso. Mas 
Jesus está centrado no reino: “foi para isto que eu vim” (1,38). 
Levanta de madrugada para a oração, busca a intimidade com o 
Pai a quem é plenamente fiel.   

A última vitória de Jesus sobre a morte será na ressurreição, 
mas, cada vez que alguém é libertado, ali está uma semente de 
ressurreição. A cura da sogra de Pedro é um sinal bem concreto 
da sua vitória sobre a doença e a morte. A febre a prendia à 
cama, depois de curada, ela passa a servir, passa a exercer a 
diakonia no coração da comunidade.  

Em nossa reunião de oração, deixemos que força desta Palavra 
que cura e habilita para o serviço, nos reanime e nos dê coragem 
e esperança. 

8. Oração de bênção pela saúde 

Terminada a partilha da palavra, quem preside convida as pessoas que estão 

doentes, a se colocarem em atitude de oração para receber a bênção da saúde. 

Toma um vaso com algum tipo de óleo medicinal, preparado antecipadamente e 
faz o convite:  

Irmãos e irmãs, vamos bendizer a Deus por este óleo e 
pela cura que Deus pode real izar em nós através dele.  

Depois de breve silêncio, continua:  

Deus, nosso criador, entregas te à humanidade todas as 
árvores, com suas folhas e raízes, com seus frutos e sementes, 
para o sustento da vida e a cura dos males. Pela força deste óleo, 
que unge nossos corpos, tu nos curas de nossas enfermidades com 
a amorosa energia do teu Espírito e nos fortaleces na alegria de 



viver e  servir. Por Jesus, que hoje curou a sogra de Pedro, vem em 
socorro de nossas fraquezas, reanima quem está caído, consola 
quem está triste, tira da solidão quem está sozinho. Tem piedade de 
quem está em estado grave em consequência da Covid 19, 
manifesta nelas a tua força. Nós te pedimos em nome dele, Jesus 
nosso Senhor. Amém. 
 
Quem desejar pode receber a unção na fronte ou nas mãos ou em outra parte do 
corpo. Enquanto unge, o(a) ministro(a) reza: 
 
Por esta unção, o Espírito de Deus venha em teu socorro, alivie a 
tuas dores, cure a tua enfermidade e te conceda a paz. Amém. 
 
9. PRECES  

Invoquemos a Cristo, de quem procede todo o bem e peçamos 
com coração sincero:  

Ouve, Senhor, nossa oração. 

- Anima, Senhor, a tua Igreja para que dê testemunho de amor e 
compaixão sempre em defesa da vida.  

Ouve, Senhor, nossa oração. 

- Cura, Senhor, as pessoas que sofrem no corpo e no espírito, 
para que unindo os seus sofrimentos aos do Cristo, encontre força 
para vencer a doença. 

Ouve, Senhor, nossa oração. 

- Sustenta com teu amor, os cientistas, os profissionais da saúde, 
todas as pessoas que cooperam com seus serviços, nos hospitais 
e casas de saúde, para que tratem os doentes com bondade e 
paciência.   

   - Preces espontâneas... Quem preside conclui: 

Nós te suplicamos, ó Cristo, tu que és nosso intercessor e 
Salvador, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

10. 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... 
 



11. ORAÇÃO 
Deus de misericórdia,  
as dores e os sofrimentos do teu povo  
não te são indiferentes.  
Nós te pedimos por todos os feridos  
pelas doenças e sofrimentos de todo tipo.  
Alivia as suas dores e cura todas as nossas enfermidades,  
para que possamos te louvar e te servir..  
Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 
12. BÊNÇÃO 

Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os nossos 
dias e nos bençoe, o Pai e Filho e Espírito Santo.  Amém. 

 

ORAÇÃO À MESA 
   - Estando todos/as em torno da mesa, quem preside faz a oração: 

Vem Senhor, à nossa mesa e dá-nos a alegria da tua presença. A 
nós que recebemos o dom da tua Palavra, concede a tua bênção 
sobre nós e estes alimentos e renove na humanidade a esperança 
de dias melhores.  A ti a glória pelos séculos. Amém.  

Em nome do Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                      PENHA CARPANEDO      

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