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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA 

SOLENIDADE DA IMACULADA 

CONCEIÇÃO DE NOSSA SENHORA 

08 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 de Nossa Senhora e uma vela para 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 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 

 
Imaculada, Maria de Deus 

Coração pobre acolhendo Jesus 
Imaculada, Maria do povo 

Mãe dos aflitos que estão junto à cruz 
 

1. Um coração que era sim para a vida 
Um coração que era sim para o irmão 

Um coração que era sim para Deus 
Reino de Deus renovando este chão 

 
2. Olhos abertos pra sede do povo 

Passo bem firme que o medo desterra 
Mãos estendidas que os tronos renegam 
Reino de Deus que renova esta terra 

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

T.: Amém. 
D.: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em 

nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 
D.: “Com grande alegria rejubilo-me no Senhor, e minha alma exultará 

no meu Deus, pois me revestiu de justiça e salvação, como a noiva 
ornada de suas joias” (Is 61,10). Reunidos como família cristã, povo de 

Deus peregrino, celebramos com alegria este dia tão especial à nossa fé, 
a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Maria é a toda 

santa, isenta de toda mancha do pecado. Nós, somos frágeis e 
pecadores, no entanto, recorremos diariamente à Misericórdia divina. 

 
(Breve momento de silêncio) 

 
D.: Senhor, que viestes procurar o que estava perdido, tende piedade de 

nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 
D.: Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade 

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

D.: Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos e filhas 
dispersos, tende piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós. 
 

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=jbYFyOM8iVY  

https://www.youtube.com/watch?v=jbYFyOM8iVY
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D.: Deus, todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 

pecados 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. Vo ́s 
que estais a ̀ direita do Pai, tende piedade de nós. Só́ 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 (pequeno silêncio) Ó Deus, que preparastes uma digna 
habitação para o vosso Filho, pela imaculada conceição da Virgem 

Maria, preservando-a de todo pecado em previsão dos méritos de Cristo, 
concedei-nos chegar até vós purificados também de toda culpa por sua 

materna intercessão. 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 é capaz de fazer-me caminhar e 

ensinar-me a rezar. 'Vem, Espírito Santo'. 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:            (Gn 3,9-15.20) 
 

L.: Leitura do Livro do Gênesis. 
O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: "Onde estás?" E ele respondeu: 

"Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo porque estava nu; e me 
escondi". Disse-lhe o Senhor Deus: "E quem te disse que estavas nu? 

Então comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer?" Adão disse: "A 
mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto 

da árvore, e eu comi". Disse o Senhor Deus à mulher: "Por que fizeste 
isso?" E a mulher respondeu: "A serpente enganou-me e eu comi". 
Então o Senhor Deus disse à serpente: "Porque fizeste isso, serás 

maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais 
selvagens! Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua 
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vida! Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a 

dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar". E Adão 
chamou à sua mulher "Eva", porque ela é a mãe de todos os viventes. 

Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 
 
Salmo:2              (Sl 97(98),1.2-3ab.3cd-4 (R. 1a)) 

R.: Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
porque ele fez prodígios! 

 
L.: Cantai ao Senhor Deus um canto novo, * 

porque ele fez prodígios! 
Sua mão e o seu braço forte e santo * 

alcançaram-lhe a vitória. R. 
 

L.: O Senhor fez conhecer a salvação, * 
e às nações, sua justiça; 

recordou o seu amor sempre fiel * 
pela casa de Israel. R. 

 
L.: Os confins do universo contemplaram * 

da salvação do nosso Deus.  
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, * 

alegrai-vos e exultai! R. 
 
Segunda Leitura:          (Ef 1,3-6.11-12) 

 
L.: Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. 

Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou 
com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com 

Cristo, no céu. Em Cristo, ele nos escolheu, antes da fundação do 
mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no 

amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por 
intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o 

louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu Bem-
amado. Nele também nós recebemos a nossa parte. Segundo o projeto 

daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade, nós fomos 
predestinados a sermos, para o louvor de sua glória, os que de antemão 

colocaram a sua esperança em Cristo. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Aclamação ao Evangelho:3        (Lc 1,28) 

T.: Aleluia, aleluia, aleluia.  
Aleluia, aleluia. 

 
Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo! 

                                                 
2 https://www.youtube.com/watch?v=_GlM097SGnY 
3 https://www.youtube.com/watch?v=HDEUL5d1iUI 

https://www.youtube.com/watch?v=_GlM097SGnY
https://www.youtube.com/watch?v=HDEUL5d1iUI
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EVANGELHO:                (Lc 1,26-38) 

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

Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a 
uma cidade da Galileia, 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 Altíssimo 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 um só Deus, Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da 
terra, / de todas as coisas visíveis e invisíveis. / Creio em um só 

Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, / nascido do Pai 
antes de todos os séculos: Deus de Deus, luz da luz, / Deus 

verdadeiro de Deus verdadeiro, / gerado, não criado, 
consubstancial ao Pai. / Por ele todas as coisas foram feitas. / E 

por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus: e se 
encarnou pelo Espírito Santo, / no seio da Virgem Maria, e se fez 

homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; / 
padeceu e foi sepultado. / Ressuscitou ao terceiro dia, / conforme 

as Escrituras, / e subiu aos céus, / onde está sentado à direita do 
Pai. / E de novo há de vir, / em sua glória, / para julgar os vivos e 

os mortos; / e o seu reino não terá fim. / Creio no Espírito Santo, / 
Senhor que dá a vida, / e procede do Pai e do Filho; / e com o Pai e 

o Filho é adorado e glorificado: / ele que falou pelos profetas. / 
Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. / Professo um só 

batismo para remissão dos pecados. / E espero a ressurreição dos 
mortos / e a vida do mundo que há de vir. Amém. 
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A DEUS SE ELEVA NOSSA ORAÇÃO 

 
D.: Celebremos nosso Salvador, que se dignou nascer da Virgem Maria; 
e peçamos: 

T.: Senhor, que a vossa Mãe interceda por nós! 
 

L.: Sol de justiça, a quem a Virgem Imaculada precedeu como aurora 
resplandecente, concedei que caminhemos sempre à luz da vossa 

presença. 
 

L.: Salvador do mundo, que pelos méritos da redenção preservastes a 
vossa Mãe de toda mancha de pecado, livrai-nos também de todo 

pecado. 
 
L.: Redentor nosso, que fizestes da Imaculada Virgem Maria o 

tabernáculo puríssimo da vossa presença e o sacrário do Espírito Santo, 
fazei de nós templos vivos do vosso Espírito. 

 
L.: Rei dos reis, que quisestes ter vossa Mãe convosco no céu em corpo 

e alma, fazei que aspiremos sempre aos bens do alto. 
(Preces espontâneas...) 

 
D.: Continuemos a nossa oração dizendo: 

T.: Pai nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar a 
todos, nos enriqueça com sua benção. 

T.: Amém. 
D.: Seja-nos dado sentir sempre e por toda parte a proteção da Virgem, 

por quem recebemos o autor da vida. 
T.: Amém. 
D.: E nós, que nos reunimos hoje, para celebrar sua solenidade, 

possamos colher a alegria espiritual e o prêmio eterno. 
T.: Amém. 

D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém. 

 
Pode-se encerrar a celebração com a Ladainha de Nossa Senhora: 

 
D.: Roguemos a Virgem Maria, pela nossa caminhada eclesial: 

 
Senhor, tende piedade de nós. 

Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 

Cristo, ouvi-nos. 
Cristo, atendei-nos. 
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Deus Pai do céu, tende piedade de nós. 

Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. 
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. 

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. 
 
 

Santa Maria, rogai por nós. 
Santa Mãe de Deus, 

Santa Virgem das virgens, 
Mãe de Cristo, 

Mãe da Igreja, 
Mãe da Misericórdia, 

Mãe da divina graça, 
Mãe da Esperança, 

Mãe puríssima, 
Mãe castíssima, 

Mãe sempre virgem, 
Mãe imaculada, 

Mãe digna de amor, 
Mãe admirável, 

Mãe do bom conselho, 
Mãe do Criador, 

Mãe do Salvador, 
Virgem prudentíssima, 

Virgem venerável, 
Virgem louvável, 
Virgem poderosa, 

Virgem clemente, 
Virgem fiel, 

Espelho de perfeição, 
Sede da Sabedoria, 

Fonte de nossa alegria, 
Vaso espiritual, 

Tabernáculo da eterna glória, 

Moradia consagrada a Deus, 
Rosa mística, 

Torre de Davi, 
Torre de marfim, 

Casa de ouro, 
Arca da aliança, 

Porta do céu, 
Estrela da manhã, 

Saúde dos enfermos, 
Refúgio dos pecadores, 

Conforto dos migrantes, 
Consoladora dos aflitos, 

Auxílio dos cristãos, 
Rainha dos Anjos, 

Rainha dos Patriarcas, 
Rainha dos Profetas, 

Rainha dos Apóstolos, 
Rainha dos Mártires, 

Rainha dos confessores da fé, 
Rainha das Virgens, 
Rainha de todos os Santos, 

Rainha concebida sem pecado 
original, 

Rainha assunta ao céu, 
Rainha do santo Rosário, 

Rainha da Família, 
Rainha da paz, 

 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 
perdoai-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 
ouvi-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 
tende piedade de nós. 

 
D.: Rogai por nós, santa Mãe de Deus. 

T.: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
 

D.: Oremos! Senhor nosso Deus, concedei-nos sempre saúde de alma e 
de corpo, e fazei que, pela intercessão da Virgem Maria, libertos das 
presentes tristezas, gozemos as alegrias eternas. Por Cristo nosso 

Senhor. T.: Amém. 
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- Canto:4 

 
1. Santa mãe Maria, nessa travessia 

cubra-nos teu manto cor de anil. 
Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, 
Santa padroeira do Brasil. 

 
Ave, Maria! Ave, Maria! (Bis) 

 
2. Com amor divino, guarda os peregrinos 

nesta caminhada para o além. 
Dá-lhes companhia, pois também um dia 

foste peregrina de Belém. 
 

3. Mulher peregrina, força feminina, 
a mais importante que existiu. 

Com justiça queres que nossas mulheres 
sejam construtoras do Brasil. 

 
4. Com seus passos lentos, enfrentando os ventos, 

quando sopram noutra direção. 
Toda a mãe Igreja pede que tu sejas 

companheiras de libertação. 
 

 
 
 

 

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

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

