COR LITÚRGICA: ROXA

ANO XX - 29/11/2020 - Nº 1159- ANO LITÚRGICO B

1º DOMINGO DO ADVENTO
ANIMADOR(A): Em toda a Igreja,
inicia-se hoje a estação litúrgica do
Advento, tempo marcado pela espiritualidade da vigilância e da oração. A
vigilância orante nos faz olhar para a
frente, escrutinar a noite, espiar o
lento emergir da aurora a nos revelar
os novos céus e a nova terra onde
Cristo é tudo em todos. Impulsionados
por tal atitude, seremos capazes de
reconhecer a vinda do Reino nos passos em direção da paz, nos gestos
iluminados pela justiça e nos rebentos
geradores de vida. Na força do Espírito, que fecunda o futuro de esperança
e plenitude, unamos nossa voz à de
toda a criação que confiante implora:
Maranathá! Vem, Senhor Jesus!

RITOS INICIAIS
1. CANTO INICIAL
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!
2. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO

mistério da divina encarnação. Hoje
acendemos a primeira vela, a que
prefigura o tempo da promessa do
Salvador.

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

CANTO:
Uma vela, na coroa, acendemos, / toda
sombra se esvai com sua luz; /Vigilantes, o Senhor esperemos:/ Chegou o
tempo do Advento de Jesus.
Refrão: Meus irmãos, penitência e
oração / Arrumemos nossa casa
co'alegria! / Logo a ela, o Senhor vai
chegar pelo ventre imaculado de
Maria.

5. ORAÇÃO DO DIA
PR.: Ó Deus todo-poderoso, concedei
a vossos fiéis o ardente desejo de
possuir o reino celeste, para que,
acorrendo com 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.AS.: Amém.

PR.: A nossa proteção está no nome do
Senhor.
AS.: Que fez o céu e a terra.
PR.: Oremos: Senhor nosso Deus, sois
o doador de toda bênção e a fonte de
todo dom perfeito. Abençoai † esta
Coroa em honra do Advento do Cristo,
vosso Filho, e dai-nos esperar solícitos
a sua vinda. Que ele, ao chegar, nos
encontre vigilantes na oração e proclamando o seu louvor. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém!
4. ATO PENITENCIAL
PR.: Irmãos e irmãs, reconheçamos as
nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios.

Ao critério do presidente

Silêncio Orante

3. RITO DA COROA DO ADVENTO
ANIMADOR(A): Pela simbologia da
coroa do Advento expressamos nossa
preparação interior rumo ao Natal. A
coroa simboliza a eternidade. Seus
ramos simbolizam a vida e a esperança. As velas recordam a luz do Senhor,
cada vez mais próximo, até fazer-se Sol
nascente que nos vem visitar pelo

Canto:
Senhor, que vindes visitar vosso povo
na paz, tende piedade de nós.
Cristo, que vindes salvar o que estava
perdido, tende piedade de nós.
Senhor, que vindes criar um mundo
novo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade! Cristo, tende
piedade de nós. Senhor, piedade,
piedade de nós. (2x).

LITURGIA DA PALAVRA
6. 1ª LEITURA
(Is 63,16b-17.19b;64,2b-7)
Leitor(a): Leitura do Livro do Profeta
Isaías.
16b
Senhor, tu és nosso Pai, nosso redentor; eterno é o teu nome. 17Como 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. 19bAh! se rompesses os céus e
descesses! As montanhas se desmanchariam diante de ti. 2aDesceste, pois, e
as montanhas se derreteram diante de
ti. 3Nunca se ouviu dizer nem chegou
aos ouvidos de ninguém, jamais olhos
viram que um Deus, exceto tu, tenha
feito tanto pelos que nele esperam.
4
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. 5Todos
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. 6Não 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. 7Assim mesmo, Senhor, tu és
nosso pai, nós somos barro; tu, nosso
oleiro, e nós todos, obra de tuas mãos.
- Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus.
7. SALMO RESPONSORIAL 79 (80)
Refrão: Iluminai a vossa face sobre
nós, * convertei-nos para que sejamos salvos.
Solista. Ó Pastor de Israel, prestai
ouvidos, + vós que sobre os querubins vos assentais, * aparecei cheio de
glória e resplendor! / Despertai vosso
poder, ó nosso Deus. * e vinde logo nos
trazer a salvação!
Solista. 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!
Solista. 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!
8. 2ª LEITURA (1Cor 1,3-9)
Leitor(A): Leitura da Primeira Carta de
São Paulo aos Coríntios: Irmãos. 3Para
vós, graça e paz, da parte de Deus,
nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
4
Dou graças a Deus sempre a vosso
respeito, por causa da graça que Deus
vos concedeu em Cristo Jesus: 5Nele
fostes enriquecidos em tudo, em toda
palavra e em todo conhecimento, 6à
medida que o testemunho sobre Cristo
se confirmou entre vós. 7Assim, não
tendes falta de nenhum dom, vós que
aguardais a revelação do Senhor nosso, Jesus Cristo. 8É ele também que vos
dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível, até ao fim, até
ao dia de nosso Senhor, Jesus Cristo.
9
Deus é fiel; por ele fostes chamados à
comunhão com seu Filho, Jesus Cristo,
Senhor nosso. - Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus.
9. ACLAMAÇÃO
Refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia!
1. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa
bondade / E a vossa salvação nos
concedei!

10. EVANGELHO (Mc 13,33-37)
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Marcos.
AS.: Glória a vós, Senhor!
PR.: Naquele tempo, disse Jesus aos
seus discípulos: 33“Cuidado! Ficai
atentos, porque não sabeis quando
chegará o momento. 34É 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. 35Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o
dono da casa vem: à tarde, à meianoite, de madrugada ou ao amanhecer. 36Para que não suceda que, vindo
de repente, ele vos encontre dormindo. 37O que vos digo, digo a todos:
Vigiai!” - Palavra da Salvação.
AS.: Glória a vós, Senhor!
11. HOMILIA / REFLEXÃO
12. PROFISSÃO DE FÉ
13. PRECES DA COMUNIDADE
* Sugere-se que a equipe de liturgia formule preces que expressem a vida da comunidade.

PR.: Irmãos e irmãs, amparados pela
feliz esperança na vinda do Senhor,
elevemos ao Pai as nossas preces:
AS.: Convertei-nos Senhor, ao Cristo
que vem!
1. Pai Santo, neste tempo sagrado,
renovai na Igreja o amor por Jesus e o
encanto pela fé, para que a celebração
do novo ano litúrgico motive nossa
comunidade a testemunhar aquilo que
vivencia na liturgia, anunciando o
vosso Reino pela prática das boas
obras. Oremos:
2. Senhor, que ao nos prepararmos
para o Natal do Senhor, possamos
alimentar nossa esperança em vosso
Filho que há de vir, amando-o nos
pobres e sofredores. Oremos:
3. Fortalecei, ó Deus da paz, nossa
comunidade, para que possamos
crescer sempre mais no amor mútuo e
permanecer abertos a todos. Oremos:
4. Amparai a todos nós, ó Deus, para
que, nas provações da vida, sintamos
que estais presente e nos ofereceis
libertação e salvação na vitória sobre o
mal. Oremos:

PR.: Pai de misericórdia que nos fazeis
aguardar com fervor o Advento de
vosso Filho, escutai as preces de vossa
Igreja peregrina e concedei-nos sempre a vossa graça. Por Cristo, nosso
Senhor.
AS.: Amém.

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
* Na Celebração da Palavra

Rito de Partilha
PR.: Tendo celebrado a Palavra de
Deus, preparemo-nos para receber a
sagrada Comunhão, penhor de vida
eterna. Iniciemos nosso louvor e ação
de graças pela partilha fraterna de
dons. Cantemos:
ORAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS
(Enquanto o Presidente faz uma breve
motivação, o ministro extraordinário da
Eucaristia traz o Pão consagrado e o coloca
sobre o altar, podendo-se cantar:)

O Pão da vida, a Comunhão, / nos
une a Cristo e aos irmãos. / E nos
ensina abrir as mãos / para partir,
repartir o pão. (bis)
1. Lá no deserto a multidão / com fome
segue o Bom Pastor. / Com sede busca
a nova Palavra: / Jesus tem pena e
reparte o pão.
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Demos graças ao Senhor, nosso
Deus.
AS.: É nosso dever e nossa salvação.
PR.: É muito bom vos louvar, ó Deus
bondoso e fiel! Desde o começo do
mundo, fostes para nossos antigos
pais e mães na fé um Deus santo e
amigo!
AS.: Nós vos louvamos com todo o
nosso amor e vos damos graças
neste santo louvor!
PR.: É muito bom vos louvar porque,
por vossos profetas, falastes ao povo
da primeira Aliança e vossas palavras
se cumpriram em Jesus, vosso Filho
amado a quem esperamos.
PR.: Nós vos damos graças por João
Batista que, lá no deserto, apontou
para nós o Messias e deu testemunho
de sua luz.
PR.: Nós vos damos graças por Maria,
que recebeu o anúncio do anjo e ficou
grávida do Verbo. E vossas promessas
se cumpriram pela vinda de Jesus
Cristo, nosso Salvador!

PR.: Reunidos em louvação, nós vos
damos graças pela preparação deste
Natal, sinal do vosso Reino realizado
em Jesus, que fará brilhar vossa luz
para a humanidade.
COMUNHÃO
PR.: Que este sinal do Corpo do vosso
Filho, desperte em nós, o compromisso de construir, na proximidade da
vinda do Senhor, uma sociedade mais
fraterna, fruto de uma autêntica evangelização. Recebei a prece que elevamos a vós com as palavras que Jesus
nos ensinou:
T: Pai nosso...
PR.: A paz esteja sempre convosco.
AS.: O amor de Cristo nos uniu.
PR.: Como filhos do Deus da paz,
saudemo-nos uns aos outros.
PR.: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo.
AS.: Senhor, eu não sou digno...

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE APRESENTAÇÃO DAS
OFERENDAS
A nossa oferta apresentamos no
altar / e te pedimos: vem, Senhor,
nos libertar!
1. A chuva molhou a terra, o homem
plantou um grão. A planta deu flor e
frutos, do trigo se fez o pão.
2. O homem plantou videiras, cercouas com seu carinho. Da vinha brotou
a uva, da uva se fez o vinho.
3. Os frutos da nossa terra e as lutas
dos filhos teus, serão, pela tua graça,
pão vivo que vem dos céus.
4. Recebe, Pai, nossas vidas, unidas
ao pão e vinho, e vem conduzir teu
povo, guiando-o no teu caminho.
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
PR.: Recebei, ó Deus, essas 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.
AS.: Amém
16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
Prefácio do Advento, IA (Missal Romano, p.
407)

PR.: Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos graças,
sempre e em todo lugar, Senhor, Pai

santo, Deus eterno e todo-poderoso,
princípio e fim de todas as coisas. Vós
preferistes ocultar o dia e a hora em
que Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz
da História, aparecerá nas nuvens do
céu, revestido de poder e majestade.
Naquele tremendo e glorioso dia,
passará o mundo presente e surgirá
novo céu e nova terra. Agora e em
todos os tempos, ele vem ao nosso
encontro, presente em cada pessoa
humana, para que o acolhamos na fé e
o testemunhemos na caridade,
enquanto esperamos a feliz realização
do seu Reino. Por isso, certos de sua
vinda gloriosa, unidos aos anjos,
vossos mensageiros, vos louvamos,
cantando (dizendo) a uma só voz:
AS.: Santo, Santo, Santo...
PR.: Na verdade, vós sois santo, ó
Deus do universo, e tudo o que criastes
proclama o vosso louvor, porque, por
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso, e pela força do Espírito Santo,
dais vida e santidade a todas as coisas
e não cessais de reunir o vosso povo,
para que vos ofereça em toda parte, do
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício
perfeito.
AS.: Santificai e reuni o vosso povo!
PR.: Por isso, nós vos suplicamos:
santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem
consagradas, a fim de que se tornem o
Corpo e † o Sangue de Jesus Cristo,
vosso Filho e Senhor nosso, que nos
mandou celebrar este mistério.
AS.: Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
PR.: Na noite em que ia ser entregue,
ele tomou o pão, 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.
PR.: 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.
PR.: Eis o mistério da fé!

AS.: Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
PR.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que
nos salva, da sua gloriosa ressurreição
e da sua ascensão ao céu, e enquanto
esperamos a sua nova vinda, nós vos
oferecemos em ação de graças este
sacrifício de vida e santidade.
AS.: Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
PR.: Olhai com bondade a oferenda da
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que
nos reconcilia convosco e concedei que,
alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do
Espírito Santo e nos tornemos em Cristo
um só corpo e um só espírito.
AS.: Fazei de nós um só corpo e um
só espírito!
PR.: Que ele faça de nós uma oferenda
perfeita para alcançarmos a vida eterna com vossos santos: a Virgem Maria,
Mãe de Deus, São José, seu esposo, os
vossos Apóstolos e Mártires, e todos
os Santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. AS.:
Fazei de nós uma perfeita oferenda!
PR.: E agora, nós vos suplicamos, ó
Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao
mundo inteiro. Confirmai na fé e na
caridade a vossa Igreja, enquanto
caminha neste mundo: o vosso servo,
o Papa Francisco, nosso Bispo Marco
Aurélio, Evaristo , bispo da Prelazia de
Marajó nossa Igreja irmã, com os
bispos do mundo inteiro, o clero e todo
o povo que conquistastes.
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
PR.: Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença.
Reuni em vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
PR.: Acolhei com bondade no vosso
reino os nossos irmãos e irmãs que
partiram desta vida e todos os que
morreram na vossa amizade. Unidos a
eles, esperamos também nós saciarnos eternamente da vossa glória, por
Cristo Senhor nosso.
AS.: A todos saciai com vossa glória!

PR.: Por ele dais ao mundo todo bem e
toda graça.
PR.: Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda
a glória, agora e para sempre.
AS.: Amém.
17. RITO DA COMUNHÃO
ORAÇÃO DO PAI-NOSSO
PR.: Guiados pelo Espirito de Jesus e
iluminados pela sabedoria do evangelho, ousamos dizer:
AS.: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino, seja feita
a vossa vontade, assim na terra
como no céu; o pão nosso de cada
dia nos dai hoje, perdoai-nos as
nossas ofensas, assim como nós
perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
PR.: Livrai-nos de todos os males, ó
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos
sempre livres do pecado e protegidos
de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda
do Cristo Salvador.
AS.: Vosso é o reino, o poder e a
glória para sempre!
ORAÇÃO PELA PAZ
PR.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos
vossos Apóstolos: eu vos deixo a paz,
eu vos dou a minha paz. Não olheis os
nossos pecados, mas a fé que anima
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso
desejo, a paz e a unidade. Vós, que
sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
AS.: Amém!
PR.: A paz do Senhor esteja sempre
convosco.
AS.: O amor de Cristo nos uniu.
A saudação e antífona de comunhão
ficam a critério do presidente

AS.: Cordeiro de Deus que tirais
opecado do mundo, tende piedade
de nós. / Cordeiro de Deus que tirais

o pecado do mundo, tende piedade
de nós. / Cordeiro de Deus que tirais
o pecado do mundo, dai-nos a paz.
18. CANTO DE COMUNHÃO
Vem ó Senhor com o teu povo caminhar / Teu corpo e sangue, vida e
força vem nos dar
1. A Boa Nova proclamai com alegria, /
Deus vem a nós, ele nos salva e nos
recria / E o deserto vai florir e se alegrar
/ da terra seca, flores, frutos vão brotar
2. Eis nosso Deus, e Ele vem para salvar, / com sua força vamos juntos caminhar / E construir um mundo novo e
libertado / do egoísmo, da injustiça e
do pecado
3. Uma voz clama no deserto com
vigor: / Preparai hoje os caminhos do
Senhor! / Tirai do mundo a violência e
ambição / que não vos deixam ver no
outro o vosso irmão
4. Distribuí os vossos bens com igualdade, / fazei na terra germinar fraternidade / O Deus da vida marchará com o
seu povo / e homens novos viverão
num mundo novo
5. Vem ó Senhor, ouve o clamor de tua
gente / que luta e sofre, porém crê que
estás presente / Não abandones o teu
povo, Deus fiel/ porque teu nome é
Deus - conosco: Emanuel
19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
PR.: 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.
AS.: Amém.

RITOS FINAIS
20. BÊNÇÃO FINAL
(Missal Romano, p. 519)

PR.: Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento do
seu Filho, em cuja vinda credes e cuja
volta esperais, e derrame sobre vós as
suas bênçãos.
AS.: Amém!

PR.: Que durante esta vida ele vos
torne firmes na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade.
AS.: Amém!
PR.: Alegrando-vos agora pela vinda
do salvador feito homem, sejais
recompensados com a vida eterna,
quando vier de novo em sua glória.
AS.: Amém!
PR.: Abençoe-vos Deus todopoderoso, Pai e Filho † e Espírito Santo.
AS.: Amém!
A despedida fica a critério do presidente

LITURGIA DA PALAVRA DE CADA DIA:
29 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO

DOM. – 29.11.20 – 1º DOMINGO DO
ADVENTO ANO B – Is 63, 16b-17.19b;
64, 2b-7; Sl 79(80), 2ac.3b.15-16.1819(R/. 4); 1Cor 1, 3-9; Mc 13, 33-37 –
Vigiai: não sabeis quando o dono da
casa vem.
2ªf – 30.11.20 – 1ª SEMANA DO
ADVENTO ANO B – S. André, Apóstolo
(festa) – Rom 10, 9-18; Sl 18(19ª), 2-5(R/.
5a). Mt 4, 18-22
3ªf – 01.12.20 – 1ª SEMANA DO
ADVENTO ANO B – Is 11, 1-10; Sl 71(72),
102.7-8.12-13.17(R/cf. 7); Lc 10, 21-24
4ªf – 02.12.20 – 1ª SEMANA DO
ADVENTO ANO B – Is 25, 6-10a; Sl
22(23), 1-6(R/. 6cd); Mt 15, 29-37
5ªf – 03.12.20 – 1ª SEMANA DO
ADVENTO ANO B – S. Francisco Xavier –
Is 26, 1-6; Sl 117(118), 1.8-9.19-21.2527a(R/. 26a); Mt 21, 24-27
6ªf – 04.12.20 – 1ª SEMANA DO
ADVENTO ANO B – S. João Damasceno –
Is 29, 17-24; Sl 26(27), 1.4.13-14(R/. 1a);
Mt 9, 27-31
SÁB. 05.11.20 – 1ª SEMANA DO
ADVENTO ANO B – Is 30, 19-21.23-26; Sl
146(147a), 1-6(R/. Is 30,18); Mt 9, 3510, 1.6-8
Fonte: Ano Litúrgico – Editora Ave-Maria
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