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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  

3º DOMINGO DO ADVENTO  

12 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 terceira vela da Coroa do Advento. 
 

Na terceira vela temos 
a esperança a crepitar 

Nossa fé se reanima 
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.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão 

do Espírito Santo estejam convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

D.: O Advento é um tempo litúrgico que nos convida a recomeçar 

colocando no centro da nossa vida a espera do Senhor que vem. Neste 
domingo nós já vivemos a alegria, pois o Natal está próximo. É o 
domingo chamado Gaudete. Por diversas vezes a liturgia vai nos 

convidar para alegrar-nos: uma alegria que é uma busca de preparação 
para que possamos acolher o Senhor na vida de cada um de nós e das 

nossas famílias.  

D.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a 
morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e 

ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai. 

Breve momento de silêncio. 

D.: Senhor, que viestes 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! 

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

https://www.youtube.com/watch?v=PcsPc_j_594
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D.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 

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

 
D.: Oremos. Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando 
fervoroso o Natal do Senhor, dai-nos chegarmos às alegrias da salvação 

e celebrá-las sempre, com intenso júbilo, na solene liturgia. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
 

Invocação ao Espírito Santo:2 
 

A nós descei, Divina Luz. A nós descei, Divina Luz. 
Em nossas almas acendei, o amor, o amor de Jesus. 

Em nossas almas acendei, o amor, o amor de Jesus. 
 

Vós sois a alma da Igreja. Vós sois a vida, sois o amor. 
Vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. (2x) 

 
Divino Espírito descei. Os corações vinde inflamar. 

E as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. (2x) 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 

Primeira leitura (Sf 3, 14-18a) 

 
L.: Leitura da Profecia de Sofonias. 

Canta de alegria, cidade de Sião; rejubila, povo de Israel! Alegra-te e 
exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém! O Senhor revogou a 

sentença contra ti, afastou teus inimigos; o rei de Israel é o Senhor, ele 
está no meio de ti, nunca mais temerás o mal. Naquele dia, se dirá a 
Jerusalém: 'Não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo! O 

Senhor, teu Deus, está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva; 
ele exultará de alegria por ti, movido por amor; exultará por ti, entre 

louvores, como nos dias de festa'. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

Salmo:3 (Is 12,2-3.4bcd.5-6) 
 
T.: Exultai cantando alegres, habitantes de Sião 

porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel! 
 

L.: Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo;* 
o Senhor é minha força, meu louvor e salvação. 

Com alegria bebereis no manancial da salvação, 
e direis naquele dia: 'Dai louvores ao Senhor, R. 

                                                 
2 https://www.youtube.com/watch?v=ZwWvwyz8G2c 
3 https://www.youtube.com/watch?v=9HYF4GxD3DY  

https://www.youtube.com/watch?v=ZwWvwyz8G2c
https://www.youtube.com/watch?v=9HYF4GxD3DY
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L.: invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas,* 

entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. R. 
 

T.: Exultai cantando alegres, habitantes de Sião 
porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel! 
 

L.: Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos,* 
publicai em toda a terra suas grandes maravilhas! 

Exultai cantando alegres, habitantes de Sião,* 
porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel!' R. 
 

Segunda leitura (Fl 4,4-7) 

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

Irmãos: Alegrai-vos sempre no Senhor; eu repito, alegrai-vos. Que a 
vossa bondade seja conhecida de todos os homens! O Senhor está 

próximo! Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as 
vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de 

ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, 
guardará os vossos corações e pensamento em Cristo Jesus. Palavra do 

Senhor. T.: Graças a Deus. 
 

Aclamação ao Evangelho 4 (cf. Lc 4,18) 
 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. (Bis) 

O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção. 
Enviou-me aos empobrecidos a fazer deles proclamação.  

 
EVANGELHO: (Lc 3,10-18) 

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

Naquele tempo as multidões perguntavam a João: 'Que devemos fazer?' 
João respondia: 'Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem; e 
quem tiver comida, faça o mesmo!' Foram também para o batismo 

cobradores de impostos, e perguntaram a João: 'Mestre, que devemos 
fazer?' João respondeu: 'Não cobreis mais do que foi estabelecido.' Havia 

também soldados que perguntavam: 'E nós, que devemos fazer?' João 
respondia: 'Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas 

acusações; ficai satisfeitos com o vosso salário!' O povo estava na 
expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o 

Messias. Por isso, João declarou a todos: 'Eu vos batizo com água, mas 
virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar 

a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no 
fogo. Ele virá com a pá na mão: vai limpar sua eira e recolher o trigo no 

celeiro; mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga.' E ainda 
de muitos outros modos, João anunciava ao povo a Boa-Nova. Palavra 

da Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 
                                                 
4 https://www.youtube.com/watch?v=or7Cz2F3xv8&t=0s  

https://www.youtube.com/watch?v=or7Cz2F3xv8&t=0s
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(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 

D.: Como comunidade, de novo queremos afirmar a fé que recebemos 
da Igreja: 

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 NOSSA PRECE 

D.: Ao Senhor Jesus, aquele que vem, apresentemos as nossas 

intenções, pedindo pela Igreja e pelo mundo. Digamos:  
T.: Renovai-nos com a força do vosso Espírito.  

 
L.: Senhor Jesus, fonte da vida e da alegria, que a Igreja se alimente na 

escuta da Palavra da vossa vida divina e da alegria do Evangelho e as 
compartilhe com todos, através de gestos de serviço livre e gratuito. Nós 
vos pedimos. 

 
L.: Senhor Jesus, que doais o Espírito para tornar-nos novos, ajudai-

nos a não nos acomodar de viver somente das festas genéricas, e dai-
nos a graça de saborear a beleza do vosso Natal que nos torna vossos 

irmãos e filhos de Deus. Nós vos pedimos. 
 

L.: Senhor Jesus, nos convidais a caminhar sobre a via dos 
mandamentos; que o vosso Espírito sustente o nosso compromisso, 

mesmo quando a vossa proposta de amor nos pareça muito exigente. 
Nós vos pedimos. 

 
D.: Na oração sustentemos a nossa alegre espera pelo Salvador 

prometido e digamos: 
T.: Pai Nosso… 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

D.: Que o Deus onipotente e misericordioso nos ilumine com o advento 

de seu filho, em cuja vinda cremos e cuja volta esperamos, e derrame 
sobre nós as suas bênçãos.  

T.: Amém! 
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D.: Que durante esta vida ele nos torne firmes na fé, alegres na 

esperança e solícitos na caridade. 
T.: Amém! 

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 o Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém! 

D.: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 
T.: Para sempre seja louvado! 

 

Sugestão de Cantos:5 

Imaculada, Maria de Deus 

Coração pobre acolhendo Jesus 
Imaculada, Maria do povo 

Mãe dos aflitos que estão junto à cruz 
 

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 esse chão. 

 
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 
 

Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade 
Que os nossos passos se tornem memória 

Do amor fiel que Maria gerou 
Reino de Deus atuando na história 

OU: 

Senhor, vem salvar teu povo6 
das trevas da escravidão 

Só tu és nossa esperança, 
és nossa libertação! 

 
Vem, Senhor. Vem nos salvar 

Com teu povo, vem caminhar! 
 
Contigo, o deserto é fértil 

A terra se abre em flor 
Da rocha brota água viva 

Da terra nasce esplendor! 

                                                 
5 https://www.youtube.com/watch?v=jbYFyOM8iVY 
6 https://www.youtube.com/watch?v=lMRUmE6Rg78 

https://www.youtube.com/watch?v=lMRUmE6Rg78

