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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  

2º DOMINGO DO ADVENTO – ANO C 

05 DE DEZEMBRO 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 segunda vela da Coroa do Advento. 
 

1. A segunda vela acesa  
vem a vida clarear. 

Rejeitemos, pois, as trevas 
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.: O Senhor está perto de nós, somos convidados a estarmos preparados 

e esperarmos a sua vinda entre nós! Que a sua graça e a sua paz estejam 
convosco. 

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

D.: O convite hoje é de nos prepararmos para o encontro com o Senhor 
que vem, para isso somos convidados a endireitar a nossa vida à luz da 

lógica do reinado de Deus. Por isso, supliquemos a misericórdia de Deus: 
 

(Breve momento de silêncio) 
 

D.: Senhor, que vieste ao mundo para nos salvar, tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

D.: Cristo, que continuamente nos visitais com a graça do vosso Espírito, 
tende piedade de nós. 

T.: Cristo, tende piedade de nós. 
D.: Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, tende piedade 

de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 
D.: Deus todo poderoso no amor, tenha compaixão de nós, perdoe os 

nossos pecados e nos conduza à vida eterna. 
T.: Amém. 

 
D.: Oremos. Deus todo poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedimos 

que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro no 
vosso Filho, mas, instruídos pela vossa sabedoria participemos da 

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

https://www.youtube.com/watch?v=PcsPc_j_594
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plenitude da sua vida. 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:            (Br 5,1-9) 

 

L.: Leitura do livro do Profeta Baruc. 

Despe ó Jerusalém, a veste de luto e de aflição, e reveste, para sempre, 
os adornos da glória vinda de Deus. Cobre-te com o manto da justiça que 

vem de Deus e põe na cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus 
mostrará teu esplendor, ó Jerusalém, a todos os que estão debaixo do 

céu. Receberás de Deus este nome para sempre: 'Paz-da-justiça e glória-
da-piedade'. Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e olha para o Oriente! 

Vê teus filhos reunidos pela voz do Santo, desde o poente até o levante, 
jubilosos por Deus ter-se lembrado deles. Saíram de ti, caminhando a pé, 
levados pelos inimigos. Deus os devolve a ti, conduzidos com honras, 

como príncipes reais. Deus ordenou que se abaixassem todos os altos 
montes e as colinas eternas, e se enchessem os vales, para aplainar a 

terra, a fim de que Israel caminhe com segurança, sob a glória de Deus. 
As florestas e todas as árvores odoríferas, darão sombra a Israel, por 

ordem de Deus. Sim, Deus guiará Israel, com alegria, à luz de sua glória, 
manifestando a misericórdia e a justiça que dele procedem. Palavra do 

Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Salmo:2            (Sl 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R. 3)) 

 
T.: Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria! 

 
L.: Quando o Senhor reconduziu nossos cativos,* 

parecíamos sonhar; 
encheu-se de sorriso nossa boca,* 

nossos lábios, de canções. R. 
 

                                                             
2 https://www.youtube.com/watch?v=rdI0rPAV5Xo ou 
https://www.youtube.com/watch?v=wUMy1rUDLBM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rdI0rPAV5Xo
https://www.youtube.com/watch?v=wUMy1rUDLBM
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L.: Entre os gentios se dizia: 'Maravilhas* 

fez com eles o Senhor!' 
Sim, maravilhas fez conosco o Senhor,* 

exultemos de alegria!. R. 
 
T.: Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria! 

 
L.: Mudai a nossa sorte, ó Senhor,* 

como torrentes no deserto. 
Os que lançam as sementes entre lágrimas,* 

ceifarão com alegria. R. 
 

L.: Chorando de tristeza sairão,* 
espalhando suas sementes; 

cantando de alegria voltarão,* 
carregando os seus feixes! R. 

 
Segunda Leitura:              (Fl 1,4-6.8-11) 

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

Irmãos: Sempre em todas as minhas orações rezo por vós, com alegria, 
por causa da vossa comunhão conosco na divulgação do Evangelho, 

desde o primeiro dia até agora. Tenho a certeza de que aquele que 
começou em vós uma boa obra, há de levá-la à perfeição até ao dia de 

Cristo Jesus. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, 
com a ternura de Cristo Jesus. E isto eu peço a Deus: que o vosso amor 
cresça sempre mais, em todo o conhecimento e experiência, para 

discernirdes o que é o melhor. E assim ficareis puros e sem defeito para 
o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, 

para a glória e o louvor de Deus. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Aclamação ao Evangelho:3          (Lc 3,4.6) 

 
T.: Aleluia, Aleluia. 

Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. 
Toda a carne há de ver, a salvação do nosso Deus. 

 
EVANGELHO:             (Lc 3,1-6) 

 
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 

No décimo quinto ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos 
era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão 

Filipe, as regiões da Ituréia e Traconítide, e Lisânias a Abilene; quando 
Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus 

foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a 
região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos 

                                                             
3 https://www.youtube.com/watch?v=cFlW38ALaB8 

https://www.youtube.com/watch?v=cFlW38ALaB8
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pecados, como está escrito no Livro das palavras do profeta Isaías: 'Esta 

é a voz daquele que grita no deserto: 'preparai o caminho do Senhor, 
endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina 

serão rebaixadas; as passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos 
acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de 
Deus''. Palavra da Salvação. 

T.: Glória a vós, Senhor. 
 

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

D.: Professemos juntos 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.: Preparando a nossa vida para o encontro com o Senhor que vem, o 
invoquemos cheios de confiança, rezando:  

 
T.: Vem, Senhor, nos salvar! 

 
L.: Pela Igreja, para que vivendo este tempo de espera no Senhor possa 

vigilante ajudar os irmãos e irmãs a aguardarem o Senhor, oremos. 
L.: Pelos ministros e ministras do Evangelho, para que através do próprio 

ministério e do testemunho apressem a vinda do Reino, oremos. 
L.: Por todas as famílias, para que sintam a proximidade da presença do 

Senhor, oremos.  
 

(Preces espontâneas...) 
 

D.: Continuemos a nossa oração dizendo: 
T.: Pai nosso... 

 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Que o Deus onipotente e misericordioso nos ilumine com o advento 
do seu Filho, em cuja vinda cremos e cuja volta esperamos, e derrame 

sobre nós as suas bênçãos. 
T.: Amém. 

D.: Que durante esta vida ele nos torne firmes na fé, alegres na 
esperança, solícitos na caridade. 

T.: Amém. 
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D.:. Alegrando-nos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejamos 

recompensados com a vida eterna, quando vier de novo em sua glória. 
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: 
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

