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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
SOLENIDADE DA ANUNCIAÇÃO DO SENHOR 

25 DE MARÇO DE 2021 
 

Continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra de 

Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São muitos 

os horários de transmissão de missas em nossos canais católicos que 

podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo sacerdotal que 

nosso batismo nos conferiu, podemos não só acompanhar, mas 

CELEBRAR com nossas famílias. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 

Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um vaso com flores, 

um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora e uma vela a ser 

acesa no momento da celebração. 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou 

a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam 

juntos.  

Onde for possível, colocar em algum lugar externo da casa (porta, 

janela ou varanda), bem visível, um ícone da Anunciação do Senhor 

com um pano branco. 

 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. 

Os cantos são sugestões e podem ser substituídos por outros, levando em 

consideração o que estamos celebrando). 
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                                         CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 
 
 
 

Canto1: 

 
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Pra fazer Tua Vontade, 
pra viver do Teu Amor Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu 

amor Eis-me aqui, Senhor!. 
 
1. O Senhor é o Pastor que me conduz; Por caminhos nunca vistos me 

enviou; sou chamado a ser fermento, sal e luz . E por isso respondi: 
aqui estou.  

2. Ele pôs em minha boca uma canção; Me ungiu como profeta e 
trovador da história e da vida do meu povo. E por isso respondi: aqui 
estou! 

3. Ponho a minha confiança no Senhor; Da esperança sou chamado a 
ser sinal; seu ouvido se inclinou ao meu clamor. E por isso respondi: 
aqui estou! 

 
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
D.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, 
estejam convosco.  

T.: Bendito, bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo.  
 

D.: Celebramos a solenidade da Anunciação do Senhor, com o anúncio 
do anjo à virgem Maria e a sua obediência – “Eis aqui a Serva do 
Senhor” - a Igreja se junta à obediência da virgem que já é eco da 

obediência do Filho eterno de Deus – “eis que venho com prazer e faço a 
vossa vontade” – e vive na fé o significado pascal do anúncio da vinda 
do Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 

D.: Para correspondermos a vontade de Deus e ouvirmos com liberdade 
a sua Palavra supliquemos com humildade o perdão do Senhor. 

 
(Breve momento de silêncio) 

 

D.: Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade 
de nós!  
T.: Tende piedade de nós, misericórdia, Senhor! 

D.: Cristo, que renovais a vida com o poder de vosso Espírito, tende 
piedade de nós. 

T.: Tende piedade de nós, misericórdia, Senhor! 
D.: Senhor, que intercedeis por nós junto ao Pai das misericórdias.  

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=6bFx0GZZE3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=6bFx0GZZE3Y
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T.: Tende piedade de nós, misericórdia, Senhor! 

D.: Deus de infinita misericórdia, tenha piedade de nós e nos conduza à 
vida eterna. 

T.: Amém. 
 
T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele 

amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós 
vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos 
glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor 

Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de 

nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós 
que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o 
Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o 

Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 
 

(OU, se preferir, o Hino de Louvor pode ser cantado). 
 
D.: Oremos 

Ó Deus, quisestes que vosso Verbo se fizesse homem no seio da Virgem 
Maria; dai-nos participar da divindade do nosso Redentor, que 
proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
T.: Amém. 

 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:        (Is 7,10-14;8,10) 
 
Leitura do Livro do Profeta Isaias: 
Naqueles dias, o Senhor falou com Acaz, dizendo: "Pede ao Senhor teu 

Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, 
quer venha das alturas do céu". Mas Acaz respondeu: "Não pedirei nem 

tentarei o Senhor". Disse o profeta: "Ouvi então, vós, casa de Davi; será 
que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o 
meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma 

virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, 
porque Deus está conosco. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

Salmo:2    (Sl 39(40),7-8a.8b-9.10,11 (R. 8a.9a) 

 
T.: Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor! 

 
L.: Sacrifício e oblação não quisestes, 
mas abristes, Senhor, meus ouvidos;  

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=4_PM9ibjDXM 

https://www.youtube.com/watch?v=4_PM9ibjDXM
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não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados, 

e então eu vos disse: "Eis que venho!" R. 
 

L.: Sobre mim está escrito no livro: 
"Com prazer faço a vossa vontade, 
guardo em meu coração vossa lei!" R. 

 
L.: Boas-novas de vossa justiça 
anunciei numa grande assembleia; 

vós sabeis: não fechei os meus lábios! R. 
 

L.: Proclamei toda a vossa justiça, 
sem retê-la no meu coração; 
vosso auxílio e lealdade narrei. 

Não calei vossa graça e verdade  
na presença da grande assembleia. R. 

 
 

Segunda Leitura:        (Hb 10,4-10) 
 

Leitura da Carta aos Hebreus. 
Irmãos, é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e 

bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: “Tu não quiseste 
vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu 
agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: Eis 

que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para 
fazer a tua vontade”. Depois de dizer: “Tu não quiseste nem te 

agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado” – 
coisas oferecidas segundo a Lei – ele acrescenta: “Eu vim para fazer a 
tua vontade”. Com isso, suprime o primeiro sacrifício, para estabelecer 

o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela 
oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra 
do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

 
 
Aclamação ao Evangelho:3     (Jo 1,14ab) 
T.: Glória a Cristo, Palavra eterna do Pai, que é amor 
 

A palavra se fez carne e habitou entre nós. 
E nós vimos sua glória que recebe de Deus Pai.  
 

EVANGELHO:        (Lc 1, 26-38) 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 
T.: Glória a vós, Senhor. 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=Rt1vwWz9l_4 

https://www.youtube.com/watch?v=Rt1vwWz9l_4
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Naquele tempo: O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da 

Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a 
um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da 

virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: 'Alegra-te, 
cheia de graça, o Senhor está contigo!' Maria ficou perturbada com 
estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. 

O anjo, então, disse-lhe: 'Não tenhas medo, Maria, porque encontraste 
graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a 
quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do 

Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará 
para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim'. 

Maria perguntou ao anjo: 'Como acontecerá isso, se eu não conheço 
homem algum?' O anjo respondeu: 'O Espírito virá sobre ti, e o poder do 
Altissimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer 

será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, 
concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era 

considerada estéril, porque para Deus nada é impossível'. Maria, então, 
disse: 'Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua 
palavra!' E o anjo retirou-se. Palavra da Salvação. 

T.: Glória a vós, Senhor. 
 

(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 
D.: Professemos a nossa fé: 

T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e 
em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido 
pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob 

Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão 
dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está 

sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a 
julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja 
católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na 

ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 
 

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 
 

D.: O Senhor, por meio do anjo, anunciou a vinda do seu filho. Peçamos 
à Ele que escute as nossas orações. 

T.: Ouvi-nos Senhor. 
 
L.: Para que nossa Igreja continue sendo autêntica anunciadora de 

vossa Palavra, nós vos pedimos. 
L.: Por nossos pastores para que a exemplo da Virgem Maria possam 
continuar respondendo ao chamado do Senhor com alegria e fidelidade, 

nós vos pedimos. 
L.: Olhai pelos governantes para que possam governar em vista do bem 

de todos e estejam abertos ao anuncio da liberdade, da justiça e da paz, 
nós vos pedimos. 
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L.: Para que nossas famílias possam continuar escutando a voz do 

Senhor e construindo o vosso Reino, nós vos pedimos. 
 

(Preces espontâneas...) 
 

D.: Continuemos nossa oração pedindo a vinda do Reino de Deus: 

T.: Pai nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Ó Deus que a vossa bênção frutifique em nossos corações, que o 
vosso Espírito nos santifique, para que sejamos sustentados em nossas 

ações pela força de vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor. 
T.: Amém. 
 

D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém. 
D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 

T.: Para sempre seja louvado. 
 
Pode concluir-se com a seguinte antífona mariana e com a oração a São José:  

 

T.: À vossa proteção recorremos, santa Mãe de Deus; não desprezeis 
as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre 

de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.  
 

D.: Neste ano de São José proclamado pelo Papa Francisco, invoquemos 

a forte intercessão do Patrono da Igreja, rezando:  
 

T.: Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria! A vós, 
Deus confiou o seu Filho; em vós, Maria depositou a sua confiança; 

convosco, Cristo tornou-Se homem. Ó Bem-aventurado José, 

mostrai-vos pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. 
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo 

o mal. Amém.  

 
 

Canto Final4 
 
Maria, ó Mãe cheia de graça 

Maria, protege os filhos teus 
Maria, Maria 
Nós queremos contigo estar nos céus 

1. Aqui servimos a Igreja de teu Filho 
sob o teu Imaculado Coração. 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=8ppeF06uOvs 

https://www.youtube.com/watch?v=8ppeF06uOvs


7 
 

Dá-nos a bênção, e nós faremos 

da nossa vida uma constante oblação 

2. A nossa vida é feita de esperança. 

Paz e flores nós queremos semear. 
Felicidade somente alcança 
quem cada dia se dispõe a caminhar. 

3. Ah! Quem me dera poder estar agora 
festejando lá no céu nosso Senhor. 
Mas sei que chega a minha hora 

e, então, feliz, eu cantarei o seu louvor. 

 


