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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 

  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  

4º DOMINGO DA QUARESMA 

14 de MARÇO de 2021 
 

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 o Dia do Senhor com nossas famílias. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 
Prepare sua Bíblia com os textos a serem proclamados, um vaso com 

flores, um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora e uma 
vela a ser acesa no momento da celebração. 

Escolha quem exercerá os ministérios de “dirigente” (D) da celebração – 

pode ser o pai ou a mãe – e de leitor ou leitora (L). Onde aparece (T), 
todos rezam ou cantam juntos. 

Onde for possível, colocar em algum lugar externo da casa (porta, 
janela ou varanda), bem visível, uma cruz ornada com um pano de cor 

roxa ou rosada. 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. 
Os cantos são sugestões e podem ser substituídos por outros, levando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 
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CELEBRAÇÃO 

O SENHOR NOS REÚNE 

Canto:1 

Alegra-te, Jerusalém! Canta contente ao teu Senhor.  
Reúne os povos todos saltando de alegria em Deus, o Salvador! 

1. Eis que o dia se aproxima, é a nossa redenção. O Senhor vitorioso 
nos livrará da escravidão. 

2. Eis que à Terra Prometida o Senhor nos levará, e o deserto será feito 
qual aguaceiro a jorrar. 

3. Eis que o pranto em nossas faces o Senhor enxugará e com brados 
de alegria, sim, ele nos levantará! 

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

D.: A graça e a paz da parte 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.: Já percorremos mais da metade do caminho quaresmal, desse 
percurso que nos levará às alegrias da salvação. O dia da nossa 
redenção se aproxima! Alegremo-nos! 

D.: Alegremo-nos também porque essa salvação é constantemente 
oferecida, já que o Senhor veio para salvar e não para condenar. 

Confiantes em sua misericórdia, reconheçamos os nossos pecados e o 
seu grande amor. 

(Breve momento de silêncio.) 

Canto:2 

Senhor, que viestes para perdoar, não para condenar, tende piedade de 
nós. /:Senhor, tende piedade de nós! Tende piedade de nós! Piedade 

de nós!:/ 

Cristo, que vos alegrais pelo pecador que se arrepende, tende piedade 
de nós. /:Cristo, tende piedade de nós! Tende piedade de nós! 

Piedade de nós!:/ 

Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, sois misericórdia, tende 

piedade de nós. /:Senhor, tende piedade de nós! Tende piedade de 
nós! Piedade de nós!:/ 

D.: Deus todo poderoso, tenha compaixão de nós perdoe os nossos 

pecados e nos conduza à vida eterna. 

T.: Amém. 

                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=LT8_Fljkmpc 
2 https://www.youtube.com/watch?v=x5sfnrdAUV8 

https://www.youtube.com/watch?v=LT8_Fljkmpc
https://www.youtube.com/watch?v=x5sfnrdAUV8
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D.: Oremos. (Pausa para oração silenciosa) Ó Deus, que por vosso Filho 

realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, 
concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se 

aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. 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: (2Cr 36,14-16.19-23) 

L.: Leitura do Segundo Livro das Crônicas. 

Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram 
suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, 

e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. 
Ora, o Senhor Deus de seus pais, dirigia-lhes frequentemente a palavra 
por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os 

dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Mas 
eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, 
até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve 

mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram 
abaixo os muros de Jerusalém, atearam fogo a todas as construções 

fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Nabucodonosor 
levou cativos, para a Babilônia, todos os que escaparam à espada, e eles 
tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou 

para o rei dos persas. Assim se cumpriu a palavra do Senhor 
pronunciada pela boca de Jeremias: “Até que a terra tenha desfrutado 

de seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até 
que se completem setenta anos”. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei 
da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela 

boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que 
mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a 
seguinte proclamação: “Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus 

do céu, deu-me todos os reinos da terra, e encarregou-me de lhe 
construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem 

dentre vós todos, pertence ao seu povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja 
com ele, e que se ponha a caminho”. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

Salmo:3 (Sl 136) 

T.: Que se prenda a minha língua ao céu da boca, 
se de ti Jerusalém, eu me esquecer! 

L.: Junto aos rios da Babilônia 
nos sentávamos chorando,* 
com saudades de Sião. 

Nos salgueiros por ali* 
penduramos nossas harpas. R. 

                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=UrMTzrBtxd4 

https://www.youtube.com/watch?v=UrMTzrBtxd4
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T.: Que se prenda a minha língua ao céu da boca, 

se de ti Jerusalém, eu me esquecer! 

L.: Pois foi lá que os opressores*  
nos pediram nossos cânticos; 

nossos guardas exigiam* 
alegria na tristeza: 

“Cantai hoje para nós* 
algum canto de Sião!” R. 

L.: Como havemos de cantar  

os cantares do Senhor* 
numa terra estrangeira? 
Se de ti, Jerusalém,  

algum dia eu me esquecer,* 
que resseque a minha mão! R. 

L.: Que se cole a minha língua  
e se prenda ao céu da boca,* 
se de ti não me lembrar! 

Se não for Jerusalém* 
minha grande alegria! R. 

Segunda leitura: (Ef 2,4-10) 

L.: Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. 
Irmãos: 
Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos 

amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, ele nos 
deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos! Deus nos 

ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa 
união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade, que nos demonstrou em 
Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a 

incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois 
salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós; é dom de Deus! Não vem 
das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois é ele quem nos fez; nós 

fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou 
de antemão para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

Aclamação ao Evangelho:4 (Jo 3,16) 

T.: Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. 

Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único; 
todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. 

                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=ev_9JJTp4gM 

https://www.youtube.com/watch?v=ev_9JJTp4gM
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EVANGELHO: Jo 3,14-21 

L.: Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Do mesmo modo como Moisés 
levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do 

Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a 
vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho 

unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida 
eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o 
mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê, não é 

condenado, mas quem não crê, já está condenado, porque não 
acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz 

veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas 
ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da 
luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age 

conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas 
ações são realizadas em Deus. Palavra da Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra.) 

D.: Em unidade com toda a Igreja, espalhada em toda a terra, neste dia 

da Ressurreição do Senhor, professemos a 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.: O amor de Deus se manifestou em Jesus Cristo, nosso Senhor, 

enviado a nós como Salvador. Elevemos nossa intercessão pela Igreja e 
por toda a família humana: 

T.: Manifestai-nos a vossa salvação! 

1. Sustentai todas as pessoas que, nas casas e nas comunidades, 
anunciam com palavras e obras, o amor de Deus revelado em Jesus, 

vos pedimos: 
T.: Manifestai-nos a vossa salvação! 

2. Convertei os nossos governantes em instrumentos de paz, de 

justiça, de promoção da vida e da liberdade religiosa, vos pedimos: 
T.: Manifestai-nos a vossa salvação! 

3. Fazei que realizemos as boas obras por vós preparadas, vivendo-
as com gratidão pelo vosso imenso amor, vos pedimos: 
T.: Manifestai-nos a vossa salvação! 
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4. Transformai em fé viva o anúncio do Evangelho nos corações que 

escutam a vossa Palavra, vos pedimos: 
T.: Manifestai-nos a vossa salvação! 

D.: Formados pelo Evangelho do Filho, na força do Espírito Santo, 

ousamos dizer ao Pai: 
T.: Pai nosso… 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

D.: Confirmai, ó Deus, os nossos corações e fortalecei-nos com a vossa 
graça, para que sejamos fiéis na oração e sinceros no amor fraterno. 
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. 
 

Canto final:5 
1. Venham todos, vocês, venham todos, reunidos num só coração. 
De mãos dadas formando a aliança, confirmados na mesma missão. (bis) 

Em nome de Cristo, que é a nossa paz! 

Em nome de Cristo, que a vida nos traz: 
do que estava dividido, unidade ele faz! 
Do que estava dividido, unidade ele faz! (cf Ef 2,14a) 

2. Venham todos, vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. 
Ele vem revelar a Escritura como fez no caminho a Emaús. (bis) 

3. Venham todos, vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, 
no diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. (bis) 

4. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, 
pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. (bis) 

5. Venham jovens, idosos, crianças e vivamos o amor-compromisso. 
Na partilha, no dom da esperança e na fé que se torna serviço. (bis) 

 

 

Lembrete: no próximo dia 19 celebraremos a Solenidade de São José. 
Combine um horário para ¨Celebrar em Família¨ esta data tão 

especial, no ano dedicado a São José como nos convida o Papa 
Francisco. O subsídio desta Solenidade será disponibilizado. 

 

 

                                           
5 https://www.youtube.com/watch?v=I2xfIWNSQb8 

https://www.youtube.com/watch?v=I2xfIWNSQb8

