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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  

4º DOMINGO DO ADVENTO 

19 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 
 

D.: O profeta Miquéias, neste quarto domingo do Advento, nos convida a 
voltar o olhar para Belém de Éfrata, a pequena cidade de Judá 

testemunha de um grande acontecimento, o nascimento do Salvador, 
mas também a partir em viagem com Maria para levar ao mundo a boa 

nova da fidelidade de Deus às suas promessas. 
Com olhos maravilhados e corações cheios de gratidão acendemos a 

quarta e última vela do Advento e pedimos ao Senhor que nos permita 
acolher a sua visita no mistério do Natal. 

 
Canto:1 

 
Eis a luz da quarta vela: Um clarão se faz brilhar 

Bate forte o coração, 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 

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

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

T.: Amém. 
D.: Querida família, o Senhor está perto! Aproxima-se a grande Festa de 

Natal! Ela será tanto maior quanto melhor a tivermos preparado. Por isso, 
que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus, aquele que vem, e a 

força do Espírito Santo estejam conosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. 

 
D.: Nestes últimos dias antes do Natal, a liturgia deste domingo do 

advento nos convida a imitarmos a humildade, a pureza e o amor vividos 
pela Mãe de Deus. Ela se preparou para a vinda de Jesus. Por isso, 

supliquemos a misericórdia de Deus pelos pecados que cometemos. 
 

(Breve momento de silêncio) 

Se for oportuno pode-se cantar2 
 

D.: Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz, piedade de nós! 
T.: Kyrie eleison. 

D.: Cristo, que vindes salvar, o que estava perdido, piedade de nós! 
T.: Christe eleison. 

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=PcsPc_j_594 (Só a quarta estrofe e o refrão). 
2 https://www.youtube.com/watch?v=ZuihiK6m3YU 

https://www.youtube.com/watch?v=PcsPc_j_594
https://www.youtube.com/watch?v=ZuihiK6m3YU
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D.: Senhor, que vindes criar um mundo novo, piedade de nós! 

T.: Kyrie eleison. 
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 

plenitude da sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
 

D.: Quando ouvimos a proclamação das obras de Deus, abrimos com os 
nossos ouvidos também o nosso coração para Deus. O Espírito Santo 

desceu sobre Maria e o Verbo Divino, Jesus, a palavra de Deus em 
pessoa, tornou-se viva no seio de Maria e hoje é viva no meio da Igreja, 

Preparemo-nos para ouvir a sua palavra invocando o Espirito Santo: 
 

T.: “Divino Espírito, descei, aos nossos corações. Vinde inflamar e as 
nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar”. 

 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:         (Mq 5, 1-4a) 
 

L.: Leitura da Profecia de Miquéias. 
Assim diz o Senhor: Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os mil 

povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel; sua 
origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus 

deixará seu povo ao abandono, até ao tempo em que uma mãe der à luz; 
e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não 

recuará, apascentará com a força do Senhor e com a majestade do nome 
do Senhor seu Deus; os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá 

o poder até aos confins da terra, e ele mesmo será a Paz. Palavra do 
Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

Salmo:3          (Sl 79 2ac.3b.15-16.18-19) 
T.: Iluminai a vossa face sobre nós, 

convertei-nos para que sejamos salvos! 
 

L.: Ó Pastor de Israel, prestai ouvidos. 
Vós que sobre os querubins vos assentais,* 
aparecei cheio de glória e esplendor! 

Despertai vosso poder, ó nosso Deus* 
e vinde logo nos trazer a salvação! R. 

                                                             
3 https://www.youtube.com/watch?v=9ZAuzEF6Bgk ou 
https://www.youtube.com/watch?v=TL_LUSfvugM 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZAuzEF6Bgk
https://www.youtube.com/watch?v=TL_LUSfvugM
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T.: Iluminai a vossa face sobre nós, 

convertei-nos para que sejamos salvos! 
 

L.: Voltai-vos para nós, Deus do universo! 
Olhai dos altos céus e observai.* 
Visitai a vossa vinha e protegei-a! 

Foi a vossa mão direita que a plantou;* 
protegei-a, e ao rebento que firmastes! R. 

 
L.: Pousai a mão por sobre o vosso Protegido,* 

o filho do homem que escolhestes para vós! 
E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus!* 

Dai-nos vida, e louvaremos vosso nome! R. 
 

Segunda Leitura:                (Hb 10,5-10) 
 

L.: Leitura da Carta aos Hebreus. 
Irmãos: Ao entrar no mundo, Cristo afirma: 'Tu não quiseste vítima nem 

oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado 
holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: Eis que eu 

venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a 
tua vontade.' Depois de dizer: 'Tu não quiseste nem te agradaram vítimas, 

oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado' - coisas oferecidas 
segundo a Lei - ele acrescenta: 'Eu vim para fazer a tua vontade'. Com 

isso, suprime o primeiro sacrifício, para estabelecer o segundo. É graças 
a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus 
Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

Aclamação ao Evangelho:4          (Lc 1, 38) 
T.: Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. 

Eis a serva do Senhor: cumpra-se em mim a tua palavra. 
 

EVANGELHO:                  (Lc 1,39-45) 
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.' Palavra 
da Salvação. 

T.: Glória a vós, Senhor. 
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

                                                             
4 https://www.youtube.com/watch?v=B4DqJUODFQE 

https://www.youtube.com/watch?v=B4DqJUODFQE
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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.: Por intercessão de Maria, invocamos Deus Pai todo-poderoso, modelo 

de quem espera o Salvador na esperança, para que a sua vinda entre nós 
faça florescer no mundo a justiça, o bem e a paz. 

T.: Vinde, Senhor Jesus. 
 

L.: Pela Santa Igreja: com um estilo de vida pobre e humilde seja no 
mundo voz profética e presença materna, oremos. 

L.: Por aqueles que tem responsabilidade civil e política: coloquem na 
base dos seus compromissos sociais o valor da pessoa humana que Cristo 
veio revelar, oremos. 

L.: Pelos doentes, os pobres esquecidos, para que encontrem, nesta festa 
do Natal, quem reconheça a sua dignidade, oremos. 

L.: Por nós aqui reunidos neste período que antecede o Natal: que o 
Espírito do Pai nos dê a coragem para fazer as escolhas que Cristo, juiz e 

salvador, espera de cada um de nós, oremos. 
 

(Preces espontâneas...) 
 

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

 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Deus onipotente e misericordioso, nos ilumine e enriqueça com as 

suas bênçãos na celebração dos mistérios do Advento.  
T.: Amém. 
D.: Deus nos conserve, durante esta vida, firmes na fé, alegres na 

esperança e generosos na caridade. 
T.: Amém. 

D.:. A nós, que esperamos, a celebração do nascimento do nosso 
Redentor, conceda-nos Deus o prêmio da vida eterna, quando Ele vier de 

novo na majestade da 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. 



6 

 

Pode-se concluir 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!. 
 

Sugestão de Cantos: 
A) 5 
Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá 

aquele que aterra seca em jardim converterá. 
Ó Belém, abre teus braços ao Pastor que a ti virá. 

Emanuel, Deus-conosco vem ao nosso mundo, vem! (2x) 
 

1. Ouve, ó Pastor do teu povo, vem do alto céus, onde estás.  
Emanuel, Deus-conosco vem ao nosso mundo, vem! 

 
2. Vem teu rebanho salvar, mostra o amor que lhe tens.  

Emanuel, Deus-conosco vem ao nosso mundo, vem! 
 

3. Salva e protege esta vinha, foi tua mão que a plantou.  
Emanuel, Deus-conosco vem ao nosso mundo, vem! 

 
4. Salva e confirma este eleito, ele que é nosso Pastor.  

Emanuel, Deus-conosco vem ao nosso mundo, vem! 
 

B)6 
Das alturas orvalhem os céus e as nuvens que chovam justiça 

Que a terra se abra ao amor e germine o Deus Salvador 
 
1. Foste amigo, antigamente 

Desta terra que amaste 
Deste povo que escolheste 

Sua sorte melhoraste 
Perdoaste seus pecados 

Tua raiva acalmaste. 
 

2. Vem de novo restaurar-nos!  
Sempre irado estarás, 

Indignado contra nós?  
E a vida não darás?  

Salvação e alegria,  
Outra vez, não nos trarás? 

 

3. Escutemos suas palavras,  

É de paz que vai falar; 
Paz ao povo, a seus fiéis,  

A quem dele se achegar. 
Está perto a salvação  

E a glória vai voltar. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

                                                             
5https://www.youtube.com/watch?v=Xt2X58o2H-0&list=PLhzpZzdXuii7625POm-
Kegy20XhhjL5Tj&index=12 
6 https://www.youtube.com/watch?v=s7-r0uKIEeo 

https://www.youtube.com/watch?v=Xt2X58o2H-0&list=PLhzpZzdXuii7625POm-Kegy20XhhjL5Tj&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Xt2X58o2H-0&list=PLhzpZzdXuii7625POm-Kegy20XhhjL5Tj&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=s7-r0uKIEeo

