CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB

CELEBRAR EM FAMÍLIA
1º DOMINGO DO ADVENTO
29 DE NOVEMBRO 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.
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CELEBRAÇÃO
O SENHOR NOS REÚNE
Canto:1
Enquanto se canta, acende-se a primeira vela da Coroa do Advento.
1. Uma vela se acende
no caminho a iluminar,
preparemos nossa casa
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 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.: Hoje é domingo, dia do Senhor, celebramos com alegria a páscoa de
Jesus em nossa família em comunhão com todos os irmãos e irmãs que
participam da Eucaristia e celebram a Palavra de Deus. Com o início do
Advento, adentramos ao novo Ano Litúrgico, com o desejo de percorrer
os caminhos de Jesus narrados principalmente pelo evangelista Marcos.
Nesta porta que se abre, cultivamos a esperança, de em breve
mergulhar no mistério da encarnação, por isso, queremos estar e
permanecer vigilantes e atentos, para não perder “o momento” da
chegada.
D.: “Voltai-vos para nós, Deus do Universo” (Salmo 79). Desejosos de
contemplar o olhar misericordioso que vem de Deus, percorramos os
caminhos de nossa consciência e apresentamos nossa súplica.
(Breve momento de silêncio)
D.: Senhor, pelas vezes que, abandonamos nosso estado de vigilância e
sedemos às tentações, concretizando-as em atitudes que feriram nossos
irmãos e irmãs, tende piedade de nós.
T.: Senhor, tende piedade de nós.
D.: Cristo, tantas vezes, optamos pelos caminhos que nos levaram para
longe daquilo que é justo, correto, e edificante, por isso, tende piedade
de nós.
T.: Cristo, tende piedade de nós.
1

https://www.youtube.com/watch?v=PcsPc_j_594 (Só a primeira estrofe e o refrão).
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D.: Senhor, pelas vezes que cultivamos a desesperança e deixamos de
lutar pela vida e a dignidade de nossos irmãos e irmãs, 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. Ó Deus todo-poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente
desejo de possuir o reino celeste, para que acorrendo com as nossas
boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua
direita na comunidade dos justos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
T.: Amém.

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS
Primeira Leitura:

(Is 63,16b-17.19b;64,2b-7)

L.: Leitura do Livro do profeta Isaías.
Senhor, tu és nosso Pai, nosso redentor; eterno é o teu nome. Como nos
deixaste andar longe de teus caminhos e endureceste nossos corações
para não termos o teu temor? Por amor de teus servos, das tribos de
tua herança, volta atrás. Ah! Se rompesses os céus e descesses! As
montanhas se desmanchariam diante de ti. Desceste, pois, e as
montanhas se derreteram diante de ti. Nunca se ouviu dizer nem
chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram que um Deus,
exceto tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Vens ao encontro
de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de ti em teus
caminhos. Tu te irritaste, porque nós pecamos; é nos caminhos de
outrora que seremos salvos. Todos nós nos tornamos imundície, e todas
as nossas boas obras são como um pano sujo; murchamos todos como
folhas, e nossas maldades empurram-nos como o vento. Não há quem
invoque teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo,
escondeste de nós tua face e nos entregaste à mercê da nossa maldade.
Assim mesmo, Senhor, tu és nosso pai, nós somos barro; tu, nosso
oleiro, e nós todos, obra de tuas mãos. Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus.
Salmo:2

Sl 79

T.: Iluminai a vossa face sobre nós,
convertei-nos, para que sejamos salvos!
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https://www.youtube.com/watch?v=ugfY7UMZ8CI
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L.: Ao 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.
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.
Aclamação ao Evangelho:3
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade,
e a vossa salvação nos concedei!
EVANGELHO:
(Mc 13, 33-37)
L.: Do Evangelho segundo Marcos
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado! Ficai atentos,
porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que,
ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de
seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. E mandou o
porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o
dono da casa vem: à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao
amanhecer. Para que não suceda que, vindo de repente, ele vos
encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: Vigiai!' 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 Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e
em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido
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https://www.youtube.com/watch?v=Ulb6ZiGmJ-U

4

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.: Irmãos e irmãs, esperando ardentemente a vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo, imploremos com mais fervor a sua misericórdia. Ele, que
veio ao mundo para evangelizar os pobres e curar as pessoas de coração
contrito, conceda hoje a salvação a todos os que dela necessitam.
1. Para que derrame os dons de sua graça sobre o Papa Francisco,
sobre nosso Bispo, nosso Pároco, de modo que continuem semeando a
esperança no coração de todos, rezemos.
T.: Senhor, escutai nossa prece de esperança!
2. Para que dirija, a serviço do bem comum, os corações daqueles que
nos governam e também daqueles que foram eleitos, rezemos.
T.: Senhor, escutai nossa prece de esperança!
3. Para que faça desaparecer a doença, elimine a fome e afaste toda
tribulação, que temos enfrentado diante desta pandemia, rezemos.
T.: Senhor, escutai nossa prece de esperança!
4. Para que ao chegar nos encontre vigilantes, perseverantes na
verdade e testemunhas do seu amor, rezemos.
T.: Senhor, escutai nossa prece de esperança!
D.: Com as palavras de Jesus nos dirigimos ao Pai 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.: 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 ou um canto:
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D.: À vossa proteção recorremos, santa Mãe de Deus; não desprezeis as
nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de
todos os perigos, ó virgem gloriosa e bendita.
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!
(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades.
Os cantos são sugestões podendo ser trocados por outros,
levando em consideração o Tempo do Advento que estamos vivendo).
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https://www.youtube.com/watch?v=lMRUmE6Rg78&list=RD7HPjH19ndGA&index=14
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