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15 DE AGOSTO DE 2021 
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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 o Dia do Senhor. 

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. 

 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. Os 

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

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo).  

 

Para acessar semanalmente o subsídio “Celebrar em Família” acesse o 

site cnbb.org.br, na aba principal clique em “Formação”, depois 

“Downloads”, ou acesse diretamente o link: 

https://www.cnbb.org.br/downloads/ 

 
 

 

https://www.cnbb.org.br/downloads/


 

CELEBRAÇÃO 
O SENHOR NOS REÚNE 

 

Canto:1: 
 
De alegria vibrei no Senhor, pois vestiu-me com sua justiça, 

Adornou-me com joias bonitas, como esposa do rei me elevou. 
 

1. Transborda o meu coração em belos versos ao rei,  
Um poema, uma canção com a língua escreverei:  
De todos és o mais belo, a graça desabrochou  

Em teu semblante, em teus lábios pra sempre Deus te abençoou.  
 

2. Valente, forte, herói. Pela verdade a lutar,  
A justiça a defender, vitorioso tu serás.  
Lutas com arma e poder, o inimigo a correr,  

Eterno é teu trono, ó Deus, é retidão para valer! 
 
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
D.: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a 

comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco! 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 
 

D.: Ao celebrarmos o mistério pascal de Cristo, somos convidados a 
contemplar o sonho de Deus para nós seus filhos e filhas. Em Maria 
contemplamos a realidade deste projeto. Ela é toda de Deus. Todo seu 

ser, seu coração, seu corpo e sua alma, na graça do Amor, venceram o 
pecado. O Senhor nos doa também esta graça. Ele nos chama a 

comunhão. Reconheçamos nossas contradições e necessitados da 
misericórdia de Deus, o invoquemos com humildade. 
 

D.: Senhor, perdoai-nos pelas vezes que fechamos o coração aos apelos 
que nos fazeis e não nos tornamos um convosco. 

T.: Senhor, tende piedade de nós! 
D.: Cristo, perdoai-nos pelas vezes que, envolvidos em tantas coisas que 
só nos levam a nós mesmos, não valorizamos a vossa presença em nossa 

vida.  
T.: Cristo, tende piedade de nós! 
D.: Senhor, perdoai-nos pelas vezes que nos afastamos de vós. Perdoai-

nos pelas vezes que não acreditamos na força do vosso amor capaz de 
nos fazer vencer o pecado.  

T.: Senhor, tende piedade de nós! 
D.: Deus Pai de bondade, perdoe nossos pecados e nos conduza a vida 
eterna.  

T.: Amém.  
 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=t3m7E87xNZo 

https://www.youtube.com/watch?v=t3m7E87xNZo


 

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)2 
 

1. Glória a Deus nos altos céus! / 

Paz na terra a seus amados! / A 
Vós louvam, Rei celeste, / os que 

foram libertados! 
  
Glória a Deus, lá nos céus, e paz 

aos seus. Amém! 
  
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, 

/ Adoramos, bendizemos; / 
Damos glória ao vosso nome, 

/Vossos dons agradecemos! 
  

3. Senhor nosso, Jesus Cristo, / 

Unigênito do Pai, /Vós, de Deus 
Cordeiro Santo, / Nossas culpas 

perdoai! 
  
4. Vós, que estais junto do Pai, / 

Como nosso Intercessor, / Acolhei 
nossos pedidos, / Atendei nosso 
clamor! 

  
5. Vós somente sois o Santo, / O 

Altíssimo, o Senhor, / Com o 
Espírito Divino, / De Deus Pai no 
esplendor! 

  
 

D.: Oremos. (pequeno silêncio) Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes 
à glória do céu em corpo e alma a imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso 
Filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da 

sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. 
T.: Amém. 

 
 
D.: Para frutuosamente acolhermos a Palavra de Deus invoquemos o 

Espírito Santo como nos sugere o Papa Emérito Bento XVI, na Exortação 

Apostólica Verbum Domini, ao recordar uma antiga tradição em que o 

Espírito Santo era invocado antes da proclamação da Palavra, rezemos 

juntos: 

T.: “Mandai o vosso Espírito Santo Paráclito aos nossos corações e 

fazei-nos compreender as Escrituras por ele inspiradas”. 

 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=03PejBFnRi4 

https://www.youtube.com/watch?v=03PejBFnRi4


 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 
Primeira Leitura:            (Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab) 

L.: Leitura do Livro do Apocalipse de São João. 

Abriu-se o Templo de Deus que está no céu e apareceu no Templo a arca 
da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida 

de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze 
estrelas. Estava grávida e gritava em dores de parto, atormentada para 
dar à luz. Então apareceu outro sinal no céu: um grande Dragão, cor de 

fogo. Tinha sete cabeças e dez chifres e, sobre as cabeças, sete coroas. 
Com a cauda, varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre 
a terra. O Dragão parou diante da Mulher que estava para dar à luz, 

pronto para devorar o seu Filho, logo que nascesse. E ela deu à luz um 
filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. 

Mas o Filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu 
para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma 
voz forte no céu, proclamando: "Agora realizou-se a salvação, a força e a 

realeza do nosso Deus, e o poder do seu Cristo". Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus! 

 
Salmo:3     (Sl 44(45),10bc.11.12ab.16 (R. 10b)) 
 

T.: À vossa direita se encontra a rainha, 
com veste esplendente de ouro de Ofir. 
 

L.: As filhas de reis vêm ao vosso encontro, 
e à vossa direita se encontra a rainha  

com veste esplendente de ouro de Ofir. 
 
L.: Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: 

"Esquecei vosso povo e a casa paterna! 
Que o Rei se encante com vossa beleza! 

Prestai-lhe homenagem: é vosso Senhor! 
 
L.: Entre cantos de festa e com grande alegria, 

ingressam, então, no palácio real". 
 
Segunda Leitura:               (1Cor 15,20-26.28) 

 
L.: Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios. 

Irmãos: Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. 
Com efeito, por um homem veio a morte e é também por um homem que 
vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim 

também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem 
determinada: Em primeiro lugar, Cristo, como primícias; depois, os que 
pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim, 

quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo 
                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=DeWZFj0Rkxw 

https://www.youtube.com/watch?v=DeWZFj0Rkxw


 

principado e todo poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos 

os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser 
destruído é a morte. Com efeito, “Deus pôs tudo debaixo de seus pés”. 

Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus! 
 

Aclamação ao Evangelho:4 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Maria é elevada ao céu, alegram-se os coros dos anjos. 

 
EVANGELHO        (Lc 1,39-56) 

 
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 
Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, 

apressadamente, a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e 
cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a 

criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com 
um grande grito, exclamou: "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é 
o fruto do teu ventre!" Como posso merecer que a mãe do meu Senhor 

me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a 
criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que 
acreditou, porque será cumprido, o que o Senhor lhe prometeu". Então 

Maria disse: “A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se 
alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua 

serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, 
porque o Todo-poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é 
santo, e sua misericórdia se estende, de geração em geração, a todos os 

que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço: dispersou os soberbos 
de coração. Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. 

Encheu de bens os famintos, e despediu os ricos de mãos vazias. 
Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme 
prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, 

para sempre”. Maria ficou três meses com Isabel; depois voltou para casa. 
Palavra da Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

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

D.: Professemos juntos 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 
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comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da 

carne, na vida eterna. Amém. 

 

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 

 

D.: Celebrando com alegria a assunção de Nossa Senhora, desejemos que 
chegue até Deus as preces que agora lhe apresentamos cheios de 

confiança:  
 
T.: Que a glória de Maria impulsione nossa vida e missão. 

 
1. Pela Igreja que nos fez renascer em Cristo, para que tenha a alegria de 
gerar sempre novos filhos e de os ver crescer no caminho da fé, oremos.  

 
2. Pelos discípulos de Jesus Cristo, para que sejam fiéis à palavra do 

Evangelho e desejem, com ardor, alcançar os bens do Céu, oremos.  
 
3. Pelos que nos governam, para que exerçam o poder como um serviço 

e não se deixem vencer pela ganância, oremos.  
 

4. Pelos que sofrem humilhações e passam fome, para que o Senhor os 
encha de bens, os conforte e lhes dê o desejo da santidade, oremos.  
 

5. Por todas as nossas famílias, para que encontrem em Cristo a sua 
esperança e em Maria Santíssima a sua advogada, oremos. 
 

6. Por todas as pessoas consagradas pela profissão religiosa, para que 
Deus lhes dê a graça da humildade, à imitação da vida simples da Virgem 

Mãe, oremos. 
 

(Espontaneamente a família acrescenta motivos de louvor e gratidão a 
Deus) 

 
D.: Senhor, nosso Deus, dai à vossa Igreja a graça de imitar a Rainha do 

Céu, que deu ao mundo o vosso Filho, e de entrar um dia na glória onde 
Ela já se encontra, ornada de vossa alegria. Por Cristo Senhor nosso. 

T.: Amém. 
 
D.: Toda a nossa louvação chegue a ti, Deus nosso Pai, em nome de 

Jesus, por quem oramos com as palavras que ele nos ensinou: 
T.: Pai Nosso que estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, 

venha a nós o vosso Reino, seja feita a vossa vontade assim na terra 
como no Céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as 
nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, 

e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.  
 
 

 



 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Deus, que, pela ressurreição do seu Filho único, nos deu a graça da 
redenção e nos adotou como filhos e filhas, nos conceda, como concedeu 

à Virgem Maria, a alegria de viver a plenitude do céu. 
Que Ele nos dê sua bênção. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém. 

 
Canto:5 
Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, santa 

maria vai. 
 

Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. (2x) 
 
Se pelo mundo os homens, sem conhecer-se vão, não negues nunca a tua 

mão a quem te encontrar. 
 
Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar, luta por um mundo 

novo de unidade e paz. 
 

Se parecer tua vida inútil caminhar, lembra que abres caminho, outros te 
seguirão. 

 

                                                           
5 www.youtube.com/watch?v=25afgvtqzN0 

http://www.youtube.com/watch?v=25afgvtqzN0

