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nidade à vigilância. Reunidos em torno
do altar, despertai-nos para a vida de
comunhão e de fraternidade, e atentos
aos sinais dos tempos, saibamos corresponder com vossa vontade. Iluminai-nos
com a luz de vosso Espírito Santo e assim
nos santifiquemos neste Advento. Por
Cristo, nosso Senhor.
Ass: Fazei-nos, Senhor, vigilantes no
amor, na misericórdia, na paz e na concórdia de vosso Reino. Amém.

4. SAUDAÇÃO

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.
Ass: Amém.

1º Domingo do Advento

I

"Ficai atentos e orai a todo momento"

rmãos e irmãs, o Tempo do Advento chegou para nos abrir a uma realidade nova,
carregada de esperança de salvação e
de vida n'Aquele que vem para nos redimir,
o Cristo Senhor. Subir a montanha para o
encontro com o Senhor e com sua Palavra
e fazer acontecer o mundo novo. Por isso, a
vigilância de que nos fala Jesus é muito importante, pois assim não nos perderemos
nas vaidades e ilusões propostas entre nós.
Buscar o essencial, que é viver a presença do
Senhor em cada dia de nossa vida.

Ritos
Iniciais
1. ENTRADA I

esperando o amor. É assim que o servo
espera a vinda do seu Senhor. (2x)
1. Ao longe, um galo vai cantar seu canto.
O sol no céu vai estender seu manto, mas
a muralha eu estarei desperto, que já vem
perto o dia do Senhor.
2. A minha voz vai acordar meu povo, louvando a Deus, que faz o mundo novo. Não
vou ligar se a madrugada é fria, que um
novo dia logo vai chegar.
3. Se é noite escura, acendo a minha tocha.
Dentro do peito, o sol já desabrocha. Filho
da luz, não vou dormir: vigio. Ao mundo
frio vou levar o amor!

3. BÊNÇÃO DA COROA
DO ADVENTO

1. Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escravidão. Só Tu és nossa espe- P. O nosso auxílio está no nome do Senhor.
Ass: Que fez o céu e a terra.
rança, és nossa libertação.
Vem, Senhor, vem nos salvar. Com P. Senhor nosso Deus, sois o doador de
teu povo vem caminhar! (bis)
toda bênção e a fonte de todo dom perfeito. Abençoai † esta Coroa em honra do
2. Contigo o deserto é fértil, a terra se
Advento do Cristo, vosso Filho, e dai-nos
abre em flor; da rocha brota água viva,
esperar solícitos a sua vinda. Que Ele, ao
da terra nasce esplendor.
chegar, nos encontre vigilantes na oração e
3. Tu marchas à nossa frente, és força, proclamando seu louvor. Pelo mesmo Criscaminho e luz. Vem logo salvar teu to, nosso Senhor. Ass: Amém.
povo, não tardes, Senhor Jesus.
(Asperge-se a Coroa e procede o
acendimento da primeira vela)

2. ENTRADA II

Vigia esperando aurora, qual noiva P. Senhor Deus, Vós chamais nossa Comu-

P. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de
Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco na comunhão do Espírito Santo.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.

5. ATO PENITENCIAL

P. Por amar cada ser humano desde a
Criação do mundo, Deus nos convida
para a vida da graça e do amor. Supliquemos, pois, ao Pai de misericórdia, a
conversão do coração, para que sejamos
mais fiéis e acolhamos o Cristo que vai
chegar. (silêncio)
P. Senhor, que sois paciência e bondade,
purificai-nos de nossos pecados e tende
piedade de nós.
Ass: Senhor, tende piedade de nós!
P. Cristo, que sois a plenitude da graça e
da redenção, assisti-nos em nossa fraqueza e tende piedade de nós.
Ass: Cristo, tende piedade de nós!
P. Senhor, que confiais ao ser humano a
condução do mundo, dai-nos perseverar
na justiça e tende piedade de nós.
Ass: Senhor, tende piedade de nós!
P. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Ass: Amém.

6. HINO DE LOUVOR (Omite-se)
7. ORAÇÃO

P. OREMOS (silêncio): Ó Deus todo-poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente
desejo de possuir o reino celeste, para
que, acorrendo com as nossas boas obras

Novembro: Mês de conscientização do Dízimo

ao encontro do Cristo que vem, sejamos
reunidos à sua direita na comunidade
dos justos. Por N.S.J.C.
Ass: Amém.

Liturgia da
Palavra

"D

eixemos as obras das trevas e
vistamos as armas da luz" para
acolher Aquele que vem em nome do
Senhor.

8. PRIMEIRA LEITURA

(Is 2, 1-5)

Leitura do Livro do profeta Isaías:
Visão de Isaías, filho de Amós, sobre
Judá e Jerusalém.
Acontecerá, nos últimos tempos, que o
monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto
das montanhas e dominará as colinas. A
ele acorrerão todas as nações, para lá irão
numerosos povos e dirão: “Vamos subir
ao monte do Senhor, à casa do Deus de
Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos”; porque de Sião provém a lei e de
Jerusalém, a palavra do Senhor.
Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos; estes transformarão suas
espadas em arados e suas lanças em foices; não pegarão em armas uns contra os
outros e não mais travarão combate.
Vinde, todos da casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor.
- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

9. SALMO RESPONSORIAL
(Sl 121)
Ass: Que alegria quando me disseram:
vamos à casa do Senhor!

— Que alegria, quando ouvi que me disseram: “Vamos à casa do Senhor!” E agora
nossos pés já se detêm, Jerusalém, em
tuas portas.
— Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Para louvar, segundo a lei
de Israel, o nome do Senhor. A sede da
justiça lá está e o trono de Davi.
— Rogai que viva em paz Jerusalém, e
em segurança os que te amam! Que a paz
habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios!
— Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço: “A paz esteja em ti!” Pelo amor
que tenho à casa do Senhor, eu te desejo
todo bem!

10. SEGUNDA LEITURA
(Rm 13,11-14a)

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos:
Irmãos: Vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com
efeito, agora a salvação está mais perto
de nós do que quando abraçamos a fé.
A noite já vai adiantada, o dia vem chegando; despojemo-nos das ações das
trevas e vistamos as armas da luz.
Procedamos honestamente, como em
pleno dia; nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades,
nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo.
- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!

Vem mostrar-nos, ó Senhor (bis), tua
grande compaixão (bis). Dá-nos tua salvação. (bis)

12. EVANGELHO

(Mt 24,37-44)

P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo † Mateus.
Ass: Glória a Vós, Senhor.

Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: “A vinda do Filho do Homem será
como no tempo de Noé. Pois nos dias, antes do dilúvio, todos comiam e bebiam,
casavam-se e davam-se em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca. E
eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem.
Dois homens estarão trabalhando no
campo: um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no
moinho: uma será levada e a outra será
deixada.
Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor.
Compreendei bem isto: se o dono da
casa soubesse a que horas viria o ladrão,
certamente vigiaria e não deixaria que a
sua casa fosse arrombada.
Por isso, também vós ficai preparados!
Porque, na hora em que menos pensais,
o Filho do Homem virá”.
– Palavra da Salvação.
Ass: Glória a Vós, Senhor.

13. PROFISSÃO DE FÉ

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso / criador do céu e da terra, / e em Jesus Cris-

to 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.

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P. Senhor Deus e Pai, a Vós nosso louvor
e gratidão por vosso imenso amor. Olhai
compassivo para vosso povo, que vos suplica humildemente:
Ass: Senhor, vinde e socorrei-nos!
1. DESPERTAI vossa Igreja para ser um
sinal vivo e transparente no mundo de
agora.
2. CONCEDEI ao vosso povo caminhar
com alegria , na esperança da vinda de
vosso Filho.
3. EDUCAI nossas comunidades no compromisso com a defesa da vida e da justiça.
4. FIRMAI nossos passos no caminho de
Cristo, para alcançarmos a vida em plenitude e a salvação.
5. CONDUZI-NOS sob a luz de vosso Espírito Santo para que mudemos nosso coração, compreendamos o que é a Igreja-comunhão e caminhemos juntos.
P. Ó Pai, fortalecidos na certeza de vosso
amor e de vossa misericórdia, caminhamos pressurosos ao encontro de vosso
Filho, Jesus Cristo, que vem para nos salvar. Ele, que convosco vive e reina para
sempre. Ass: Amém.

Liturgia
Eucarística
15. CANTO DAS OFERTAS

1. As nossas mãos se abrem, mesmo na
luta e na dor e trazem pão e vinho, para
esperar o Senhor.
Deus ama os pobres e se fez pobre
também. Desceu à terra e fez pousada
em Belém.
2. As nossas mãos se elevam, para, num
gesto de amor, retribuir a vida, que vem
das mãos do Senhor.

Dízimo: Quem ama, partilha!

3. As nossas mãos se encontram na mais
fraterna união. Façamos deste mundo, a
grande “Casa do Pão”!
4. As nossas mãos sofridas, nem sempre
têm o que dar, mas vale a própria vida de
quem prossegue a lutar.

16. ORAÇÃO SOBRE AS
OFERENDAS

P. Orai, irmãos e irmãs para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo,
possa oferecer um sacrifício que seja
aceito por Deus Pai-todo Poderoso.
Ass: Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício, para glória de seu
nome, para nosso bem e de toda santa Igreja!
P. Recebei, ó Deus, estas oferendas que
escolhemos entre os dons que nos destes, e o alimento que hoje concedeis à
nossa devoção torne-se prêmio da redenção eterna. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass: Amém.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I

(Prefácio pág. 406, Missal pág. 469)

P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
Ass: O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass: É nosso dever e nossa salvação.

P. Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos graças,
sempre em todo lugar, Senhor, Pai santo,
Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo,
Senhor nosso. Revestido da nossa fragilidade, ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor a abrir-nos
o caminho da salvação. Revestido de sua
glória, ele virá uma segunda vez para
conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje, vigilantes, esperamos.
Por essa razão, agora e sempre, nós nos
unimos aos anjos e a todos os santos,
cantando (dizendo) a uma só voz:
Ass: Santo, Santo, Santo...
P. Pai de misericórdia, a quem sobem
nossos louvores, nós vos pedimos por
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso,
que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar.
Ass: Abençoai nossa oferenda, ó Senhor!
P. Nós as oferecemos pela vossa Igreja
santa e católica: concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo o Papa
Francisco, por nosso Bispo Gil Antônio, e

por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos.
Ass: Conservai a vossa Igreja sempre
unida.

dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, o pão da vida eterna
e cálice da salvação.
Ass: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e
filhas e de todos os que circundam este
altar, dos quais conheceis a fidelidade e
a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor
por si e por todos os seus, e elevam a vós
as suas preces para alcançar o perdão de
suas faltas, a segurança em suas vidas e
a salvação que esperam.
Ass: Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos!

P. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como
recebestes a oferta de Abel, o sacrifício
de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja
levada à vossa presença, para que, ao
participarmos deste altar, recebendo o
Corpo e o Sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu.
Ass: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

P. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de
nosso Deus e Senhor Jesus Cristo; e também São José, esposo de Maria, os santos Apóstolos e Mártires: Pedro e Paulo,
André e todos os vossos Santos. Por seus
méritos e preces concedei-nos sem cessar a vossa proteção.
Ass: Em comunhão com toda Igreja
aqui estamos!

P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e
filhas que partiram desta vida, marcados
com o sinal da fé. A eles, e a todos os que
adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz.
Ass: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!

P. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa
família; dai-nos sempre a vossa paz,
livrai-nos da condenação e acolhei-nos
entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai,
aceitar e santificar estas oferendas, a fim
de que se tornem para nós o Corpo e o
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Ass: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
P. Na noite em que ia ser entregue, Ele
tomou o pão em suas mãos, elevou os
olhos a Vós, ó Pai, deu graças e o partiu e
deu a seus discípulos, dizendo:
“TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS”.
P. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele
tomou o cálice em suas mãos, deu graças
novamente e o deu a seus discípulos, dizendo:
“TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ
DERRAMADO POR VÓS E POR
TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM”.
P. Eis o mistério da fé!
Ass: Salvador do mundo, salvai-nos,
Vós que nos libertastes pela cruz e
ressurreição.
P. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição
dentre os mortos e gloriosa ascensão
aos céus, nós, vossos servos, e também
vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai,

P. E a todos nós pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por
vossa bondade, o convívio dos Apóstolos e Mártires: João Batista e Estêvão,
Matias e Barnabé e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso.
Ass: Concedei-nos o convívio dos
eleitos!
P. Por Ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a Vós,
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Ass: Amém!

Rito da
Comunhão
18. CANTO DA COMUNHÃO I

Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis
qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu
repito: eis que vem o Senhor em sua
glória. (bis)
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.

Dizimista, agradecemos sua ﬁdelidade!

4. Eis: amor, fidelidade vão unidos se
encontrar, bem assim, justiça e paz vão
beijar-se e abraçar. Vai brotar fidelidade e
justiça se mostrar.
5. E virão os benefícios do Senhor a abençoar e os frutos de amor desta terra vão brotar, a justiça diante dele e a paz o seguirá.
6. Glória ao Pai onipotente, ao que vem,
glória e amor. Ao Espírito cantemos: glória a nosso Defensor! Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor.

19. CANTO DA COMUNHÃO II

1. É muito bom, que alegria te louvar, ó
Pai querido, dom de amor e de bondade!
Há muito tempo prometeste ao teu povo
que Tu virias visitar a humanidade.
Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus
sinais (bis)!
2. Ao povo antigo te fizeste escutar pelos
profetas da primeira aliança. Tuas promessas se cumpriram plenamente em Jesus

Cristo, que é nossa esperança.

Ass: Ele está no meio de nós.

3. João Batista apareceu lá no deserto, o
teu Messias entre nós ele apontou. Quando
Maria disse “sim” a teu anúncio, de tua Palavra a Virgem logo engravidou.

P. Que o Deus onipotente e misericordioso vós ilumine com o advento de seu
filho, em cuja vinda credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ass: Amém.

20. ORAÇÃO APÓS
A COMUNHÃO

P. OREMOS (silêncio): Aproveite-nos, ó
Deus, a participação nos vossos mistérios. Fazei que eles nos ajudem a amar
desde agora o que é do céu e, caminhando entre as coisas que passam, abraçar
as que não passam. Por Cristo, nosso Senhor. Ass: Amém.

Ritos
Finais
21. BÊNÇÃO FINAL (M.R, pág. 519)
P. O Senhor esteja convosco.

P. Que durante esta vida Ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Ass: Amém.
P. Alegrando-nos agora pela vinda do
salvador feito homem, sejais recompensados com a vida eterna, quando vier de
novo em sua gloria. Ass: Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai
e Filho e Espírito Santo. Ass: Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa vida.
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe!
Ass: Graças a Deus.

22. CANTO FINAL

