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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  

20 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

Acolhendo as orientações das autoridades sanitárias, nossos bispos, 
nas mais diversas situações e realidades, vão, a partir de um cuidadoso 

discernimento, orientando suas dioceses, paróquias e comunidades 
sobre como e quando vão sendo retomadas as celebrações comunitárias 
presenciais. Contudo, pessoas impossibilitadas por motivo de saúde ou 

idade, ou porque pertencem ao denominado ‘grupo de risco’ devem 
ainda abster-se de participar das celebrações comunitárias dominicais. 

Assim, 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 vaso com flores, 

uma pequena representação do presépio ou da Sagrada Família e uma 
vela a ser acesa no momento da celebração. 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). 
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CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto:1 
 
Salve, Maria! Tu és a estrela virginal de Nazaré. 

És a mais bela entre as mulheres, cheia de graça, esposa de José. 
 

1. O anjo Gabriel foi enviado à vilazinha de Nazaré. Para dar um recado 
lá do céu Àquela moça que casara com José. 
 

2. Maria ao ver o anjo se espantou e o anjo disse nada temer, pois ela 
tem cartaz lá pelo céu e o próprio Deus, um dia, dela irá nascer. 
 

3. Maria acha difícil esta mensagem e o anjo afirma que Deus fará. E 
sua prima Isabel, embora velha, vai ter um filho que João se chamará. 

 
4. Maria fez-se escrava do Senhor e apresentou-se para a missão de ser 
a Imaculada Mãe de Deus, contribuindo para a nossa salvação. 

 
 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 
D.: Preparamo-nos para o Natal, que está já à porta. A Santa Igreja 

convida-nos a viver estes últimos dias mais unidos à Virgem, 
aprendendo com Ela a acolher a Jesus e a amá-lo mais. Ele está 
conosco quando celebramos em família. Que esta celebração nos ajude 

a limpar os nossos corações para Àquele que vem. Que a graça de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 

estejam conosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

D.: A quarta vela marca os passos de preparação para acolher o 
Salvador, nossa expectativa, nossa alegria da chegada definitiva da Luz 

ao mundo. Simboliza ainda nossa fé em Jesus, que ilumina todo 
homem que vem a este mundo e também os ensinamentos dos profetas, 
que anunciaram a chegada do Salvador. 

 
Acendimento da Coroa:2 Enquanto se canta, acende-se cada vela ao se 
cantar cada estrofe. 
 

1. Uma vela se acende 

no caminho a iluminar, 
preparemos nossa casa 

é Jesus quem vai chegar. 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=9HBNQ8_qquc&feature=emb_logo 
2 https://www.youtube.com/watch?v=PcsPc_j_594  

https://www.youtube.com/watch?v=9HBNQ8_qquc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PcsPc_j_594
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No Advento a tua vinda 

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

Vem nascer em nosso lar! 
 

2. A segunda vela acesa 

vem à vida clarear. 
Rejeitemos, pois, as trevas 
é Jesus quem vai chegar. 

 
3. Na terceira vela temos 

a esperança a crepitar. 
Nossa fé se reanima; 

é Jesus quem vai chegar. 

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

Bate forte o coração, 
é Jesus quem vai chegar. 

 
T.: A Virgem vai conceber e dar à luz um Filho, que será chamado 
Emanuel, Deus Conosco. O Senhor virá salvar o seu povo!  

D.: Senhor Jesus, Filho de Deus, Tu és o nosso Senhor! Tu nos dás a 
graça e a paz!  
T.: Vem, Senhor, salvar o teu povo! 

 
D.: De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e 

santo, para que tenha piedade de nós pecadores. 
 

(Breve momento de silêncio) 

 
D.: Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz, tende piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós. 
D.: Cristo, que vindes salvar o que estava perdido, tende piedade de 
nós. 

T.: Cristo, tende piedade de nós.  
D.: Senhor, que vindes criar um mundo novo, tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

D.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. 

T.: Amém. 
 
D.: Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para 

que, conhecendo pela mensagem do Anjo e encarnação do vosso Filho, 
cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
T.: Amém. 
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A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:      (2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16) 
 

L.: Leitura do Segundo livro de Samuel: 
Tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa e tendo-lhe o Senhor dado 
a paz, livrando-o de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natã: 

“Vê: eu resido num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada 
numa tenda!” Natã respondeu ao rei: “Vai e faze tudo o que diz o teu 
coração, pois o Senhor está contigo”. Mas, nessa mesma noite, a 

palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: “Vai dizer ao meu 
servo Davi: ‘Assim fala o Senhor: Porventura és tu que me construirás 

uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das 
ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo, Israel. Estive contigo em 
toda a parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus 

inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais 
famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo, Israel: eu o 
implantarei, de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os 

homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em 
que eu estabelecia juízes sobre o meu povo, Israel. Concedo-te uma vida 

tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia 
que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares 
com teus pais, então, suscitarei, depois de ti, um filho teu, e 

confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai e ele será para mim 
um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de 

mim, e teu trono será firme para sempre’”. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 
 

Salmo:3         Sl 88 
 
T.: Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor! 

 
L.: Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, 

De geração em geração eu cantarei vossa verdade! 
Porque dissestes: “O amor é garantido para sempre!” 
E a vossa lealdade é tão firme como os céus. R. 

 
L.: “Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, 

E eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. 
Para sempre, no seu trono, firmarei vossa linhagem,  
De geração em geração garantirei o teu reinado. R. 

 
L.: Ele, então, me invocará: 
‘Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, 

Sois meu Rochedo de onde encontro a salvação! 
Guardarei eternamente para ele a minha graça 

E com ele firmarei minha Aliança indissolúvel”. R. 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=jAWFQQqy22I 

https://www.youtube.com/watch?v=jAWFQQqy22I
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Aclamação ao Evangelho:4 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
Eis a serva do Senhor; cumpra-se em mim a tua palavra! 

 
EVANGELHO:         (Lc 1, 26-38) 
L.: Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 

 
Naquele tempo, 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 
essas 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.: Renovemos, como cristãos e cristãs, 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 
 

Ladainha do Advento:5 
D.: "Maranatha!" é um termo bíblico que diz: " “Vem, Senhor!”. Nesta 

ladainha do Advento cantemos o clamar do povo, o nosso clamor, que 
espera pelo seu Senhor. (Pode ser recitada ou cantada) 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=B4DqJUODFQE 
5 https://www.youtube.com/watch?v=gqVei2WNxtQ 

https://www.youtube.com/watch?v=B4DqJUODFQE
https://www.youtube.com/watch?v=gqVei2WNxtQ
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D.: Ó Senhor. T.: Aleluia! 

D.: Vem, Messias. T.: Maranatha! 
D.: Ó Justiça. T.: Aleluia! 

D.: Mora em nós. T.: Maranatha! 
D.: Misericórdia. T.: Aleluia! 
D.: Vive entre nós. T.: Maranatha! 

D.: Nossa força. T.: Aleluia! 
D.: Dentro de nós. T.: Maranatha! 
D.: Liberdade. T.: Aleluia! 

D.: Salva teu povo. T.: Maranatha! 
D.: Nossa cura. T.: Aleluia! 

D.: Tira a dor. T.: Maranatha! 
D.: Ó conforto. T.: Aleluia! 
D.: Dá esperança. T.: Maranatha! 

D.: Nossa alegria. T.: Aleluia! 
D.: Nos preenche. T.: Maranatha! 

D.: Sabedoria. T.: Aleluia! 
D.: Vem nos renova. T.: Maranatha! 
D.: Nosso desejo. T.: Aleluia! 

D.: Nosso anseio. T.: Maranatha! 
D.: Ó Prometido. T.: Aleluia! 
D.: Nosso Messias. T.: Maranatha! 

D.: Voz dos profetas. T.: Aleluia! 
D.: Ó Esperado. T.: Maranatha! 

D.: Luz das nações. T.: Aleluia! 
D.: Luz nas trevas. T.: Maranatha! 
D.: Ressuscitado. T.: Aleluia!  

 
D.: Nossa casa é Igreja doméstica, lugar de oração, de perdão, de 

alegrias e esperanças. Rezemos a oração que Jesus nos ensinou: 
T.: Pai nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: O Senhor esteja convosco! 
T.: Ele está no meio de nós! 

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

sobre nós as suas bênçãos.  
T.: Amém! 
D.: Que durante esta vida ele vos torne firmes na fé, alegres na 

esperança, 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.: E a bênção de Deus todo-poderoso Pai e Filho e Espírito Santo, 
desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. 
T.: Amém. 
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D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 

T.: Para sempre seja louvado. 
 

Canto Final: 6 
 
1. 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) 
 

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

Da rocha brota água viva 
Da terra nasce esplendor! 
 

3. Tu marchas à nossa frente 
És força, caminho e luz 
Vem logo salvar teu povo 

Não tardes, Senhor Jesus! 
 

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

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

