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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  

1º DOMINGO DO ADVENTO – ANO C 

28 DE NOVEMBRO 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 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 crucifixo, um vaso 
de flores, uma imagem ou ícone da Sagrada Família, ou do presépio. Se 

possível, prepare uma pequena coroa do advento composta por quatro 
velas dispostas em um círculo de ramos verdes. A cada domingo 

celebrado, uma vela é acesa indicando que cada vez mais vamos nos 
aproximando da festa do Natal de Jesus Cristo, Luz do mundo. 

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 podendo ser trocados 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/
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CELEBRAÇÃO 
 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto:1 
 

Enquanto se canta, acende-se a primeira vela da Coroa do Advento. 
 

1. Uma vela se acende 
no caminho a iluminar, 

preparemos nossa casa 
é Jesus quem vai chegar. 

 
No Advento a tua vinda 

nós queremos preparar. 
Vem, Senhor, que é o Teu Natal 

Vem nascer em nosso lar! 
 
 

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

D.: Irmãs e irmãos, no Evangelho que vamos ouvir, Jesus, o Messias Filho 
de Davi, anuncia a todos os que se sentem prisioneiros: “alegrai-vos, a 

vossa libertação está próxima”. 
T.: Bendito, seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. 

 
D.: A vigilância é a oportunidade que o homem moderno é convidado a 

exercitar. Estar atento, para que possamos acolher o Filho do Homem 
que nos traz o projeto de um mundo novo.  

T.: Cristo é o caminho para os que buscam a Deus.  
 

D.: Jesus vem, cabe ao homem reconhecê-lo nos sinais da história, no 
rosto dos irmãos e irmãs, nos apelos dos que sofrem e buscam libertação. 

T.:  Senhor e Mestre, dai-nos olhos para ver as necessidades e 
sofrimentos de nossos irmãos e irmãs. 

 
D.: O convite hoje é olhar para o futuro, para o Reino de Deus em sua 

plenitude, com esperança, pois seus sinais já se realizam no meio de 
nossa história. Façamos nosso exame de consciência pelas vezes que não 

disciplinamos nosso olhar esperançoso diante dos sinais propostos: 
 

(Breve momento de silêncio) 

 
D.: Confessemos nossos pecados: 

T.: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por 

minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos 

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=PcsPc_j_594 (Só a primeira estrofe e o refrão). 

https://www.youtube.com/watch?v=PcsPc_j_594
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anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, 

nosso Senhor. 
D.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 

pecados e nos conduza à vida eterna. T.: Amém. 
D.: Senhor, tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

D.: Cristo, tende piedade de nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós. 

D.: Senhor, tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

 
D.: Oremos. Deus onipotente, só fazendo o que devemos é que vamos ao 

encontro de Jesus que esperamos. Ajudai-nos a servir a nosso Deus em 
nossos irmãos, para sermos os benditos que ele chamará para o Reino 

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

 
D.: “Esta é a obra do Espírito em nós. Ele “recorda-nos” Jesus e torna-o 

presente a nós” (Papa Francisco). Acolhendo a Palavra que é viva e eficaz, 
invoquemos o Espírito Santo, rezando, uma prece feita pelo Papa 

Francisco: 
 

T.: “Espírito Santo, eu não sei como é o teu rosto, mas sei que és a 
minha força, a minha luz, que és capaz de fazer-me caminhar e 

ensinar-me a rezar. ‘Vem, Espírito Santo’.  
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 
Primeira Leitura:               (Jr 33, 14-16) 

 
L.: Leitura do livro da Profeta Jeremias. 

“Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de 
bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Naqueles dias, 

naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer 
a lei e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém terá 

uma população confiante; este é o nome que servirá para designá-la: ‘O 
Senhor é a nossa Justiça’”. Palavra do Senhor. T.: Graças a Deus. 

 
Salmo:2                  (Sl 24) 

 
T.: Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma! 
 

L.: Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, 

e fazei-me conhecer a vossa estrada! 
Vossa verdade me oriente e me conduza, 

porque sois o Deus da minha salvação! R. 
 

 
                                                             
2 https://www.youtube.com/watch?v=U69uUd17NKM 

https://www.youtube.com/watch?v=U69uUd17NKM
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L.: O Senhor é piedade e retidão, 

e reconduz ao bom caminho os pecadores. 
Ele dirige os humildes na justiça, 

e aos pobres ele ensina o seu caminho. R. 
 
T.: Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma! 

 
L.: Verdade e amor são os caminhos do Senhor 

para quem guarda sua Aliança e seus preceitos. 
O Senhor se torna íntimo aos que o temem 

e lhes dá a conhecer sua Aliança. R. 
 

Segunda Leitura:              (1Ts 3,12-4,2) 
 

L.: Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. 
Irmãos: O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos 

aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por 
vós. Que assim ele confirme os vossos corações numa santidade sem 

defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor 
Jesus, com todos os seus santos. Enfim, meus irmãos, eis que vos 

pedimos e exortamos no Senhor Jesus: Aprendestes de nós como deveis 
viver para agradar a Deus, e já estais vivendo assim. Fazei progressos 

ainda maiores! Conheceis, de fato, as instruções que temos dado em 
nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 
Aclamação ao Evangelho:3            (Sl 84,8) 

T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei! 
 

EVANGELHO:             (Lc 21, 25-28.34-36) 
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 

Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: “Haverá sinais no sol, na 
lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do 

barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em 
pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão 

abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com 
grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, 

levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. 
Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por 

causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não 
caia de repente sobre vós; pois esse dia cairá como uma armadilha sobre 

todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo 
momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer 

e para ficardes em pé diante do Filho do Homem”. Palavra da Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

                                                             
3 https://www.youtube.com/watch?v=EBGLA7TiegQ 

https://www.youtube.com/watch?v=EBGLA7TiegQ
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(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 
D.: Assim como o Mestre, somos chamados a ofertar a si mesmos como 

sementes que se permitem enterrar para germinar. Vamos professar 
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 

comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da 
carne, na vida eterna. Amém. 

 

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 
 

D.: Neste Tempo do Advento, nos preparamos para a vinda do Senhor, 

imploremos para a Igreja e para o mundo, os dons que só o Pai pode lhes 
dar. Confiantes rezemos.  

 
T.: Senhor, venha a nós o vosso Reino! 
 

L.: Pela Igreja, que neste Tempo do Advento possa crescer no seu 
testemunho e anuncio da esperança, oremos. 

L.: Por nossos bispos, presbíteros e diáconos, para que ajudem as 
comunidades a ler os sinais dos tempos neste Tempo do Advento, oremos. 

L.: Por todas as comunidades, para que não percam a esperança e 
cultivem as promessas do Pai, dando sentido às suas vidas, oremos.  

L.: Por todas as famílias, para que vivam atentas a tudo e a todos, para 
que o dia do Senhor não caia de repente a elas, oremos.  

 
(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 vossa família sempre se alegre pela celebração dos vossos 

mistérios e colha os frutos de sua redenção. 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: 
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D.: Ó mãe do Redentor, do céu ó porta, ao povo que caiu, socorre e exorta, 

pois busca levantar-se, Virgem pura, nascendo o Criador da criatura: 
tende piedade de nós e ouve suave, o anjo te saudando com seu Ave!. 
 

Canto:4 

 
Senhor, vem salvar teu povo 
Das trevas da escravidão 

Só Tu és nossa esperança 
És nossa libertação! 

 
Vem, Senhor 

Vem nos salvar 
Com Teu povo 

Vem caminhar! (2x) 
 

Contigo, o deserto é fértil 
A terra se abre em flor 

Da rocha brota água viva 
Da terra nasce esplendor! 

 
Tu marchas à nossa frente 

És força, caminho e luz 
Vem logo salvar teu povo 

Não tardes, Senhor Jesus! 
 
 

 

 

                                                             
4 https://www.youtube.com/watch?v=lMRUmE6Rg78&list=RD7HPjH19ndGA&index=14 

https://www.youtube.com/watch?v=lMRUmE6Rg78&list=RD7HPjH19ndGA&index=14

