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RITOS INICIAIS

acendemos a primeira vela, a que prefigura
o tempo da promessa do Salvador.

1º DOMINGO DO
ADVENTO

CANTO

Animador: Em toda a Igreja, inicia-se
hoje o tempo litúrgico do Advento, tempo
marcado pela espiritualidade da vigilância
e da oração. A vigilância orante nos faz
olhar para 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!
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CANTO DE ENTRADA

Eis que de longe vem o Senhor,
para as nações do mundo julgar,
e os corações alegres estarão,
como numa noite em festa a cantar.

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

2. Mas, Senhor, o que fizeste?
Por que teu amor se agasta?
Derrubaste as suas cercas,
todo mundo agora passa,
cada um invade e rouba,
quebra os ramos e devasta.

PR: Senhor, que vindes visitar vosso
povo na paz, tende piedade de nós.
PR: Cristo, que vindes salvar o que
estava perdido, tende piedade de nós.
PR: Senhor, que vindes criar um
mundo novo, tende piedade de nós.
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COROA DO ADVENTO

PR: 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
mistério da divina encarnação. Hoje

LITURGIA DA PALAVRA
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PRIMEIRA LEITURA
Jr 33,14-16

Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
“Eis que virão dias, diz o Senhor, em que
farei cumprir a promessa de bens futuros
para a casa de Israel e para a casa de
Judá. 15Naqueles dias, naquele tempo,
farei brotar de Davi a semente da justiça,
que fará valer a lei e a justiça na terra.
16
Naqueles dias, Judá será salvo e
Jerusalém terá uma população confiante;
este é o nome que servirá para designá-la:
'O Senhor é a nossa Justiça'”. Palavra do
Senhor.
AS: Graças a Deus.
SALMO RESPONSORIAL
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AS.: Amém!

PR: Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede
por nós e nos reconcilia com o Pai,
abramos o nosso espírito ao arrependimento
para ser mos menos indignos de
aproximar-nos da mesa do Senhor.

SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

AS: Amém.

14

1. Do Egito uma vinha
arrancaste com amor;
com cuidado a replantaste,
fundas raízes lançou
e por sobre a terra toda
sua sombra se espalhou.
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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: Senhor, tende piedade!
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, piedade, piedade de nós. (2x).
PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
AS: Amém.
ORAÇÃO DO DIA
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PR: Ó Deus todo-poderoso, concedei a
vossos fiéis o ardente desejo de possuir o

Sl 24,4bc-5ab.8-9.1014 (R.1b)

R. Senhor meu Deus, a vós elevo a
minha alma!
4

Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,*
e fazei-me conhecer a vossa estrada!
5
Vossa verdade me oriente e me conduza,*
porque sois o Deus da minha salvação! R.
8

O Senhor é piedade e retidão,*
e reconduz ao bom caminho os pecadores.
9
Ele dirige os humildes na justiça,*
e aos pobres ele ensina o seu caminho. R.
10

Verdade e amor são os caminhos do Senhor*

para quem guarda sua Aliança e seus preceitos.
14
O Senhor se torna íntimo aos que o temem*

e lhes dá a conhecer sua Aliança. R.
SEGUNDA LEITURA
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1Ts 3,12-4,2

Leitura da Primeira Carta de São Paulo
aos Tessalonicenses. Irmãos: 3,12 O
Senhor vos conceda que o amor entre vós
e para com todos aumente e transborde
sempre mais, a exemplo do amor que
temos por vós. 13Que assim ele confirme
os vossos corações numa santidade sem
defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no
dia da vinda de nosso Senhor Jesus, com

todos os seus santos. 4,1Enfim, meus
irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus: Aprendestes de
nós como deveis viver para agradar a
Deus, e já estais vivendo assim. Fazei
progressos ainda maiores! 2Conheceis,
de fato, as instruções que temos dado em
nome do Senhor Jesus. Palavra do
Senhor.
AS: Graças a Deus.
ACLAMAÇÃO
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Sl 84,8

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade,
e a vossa salvação nos concedei!
EVANGELHO

10

Lc 21,25-28.34-36

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: ✠ Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.
AS: Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo disse Jesus a seus
discípulos: 25“Haverá sinais no sol, na lua
e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão
angustiadas, com pavor do barulho do
mar e das ondas. 26Os homens vão
desmaiar de medo, só em pensar no que
vai acontecer ao mundo, porque as
forças do céu serão abaladas. 27Então
eles verão o Filho do Homem, vindo
numa nuvem com grande poder e glória.
28
Quando estas coisas começarem a
acontecer, levantai-vos e erguei a
cabeça, porque a vossa libertação está
próxima. 34 Tomai cuidado para que
vossos corações não fiquem insensíveis
por causa da gula, da embriaguez e das
preocupações da vida, e esse dia não
35
caia de repente sobre vós; pois esse dia
cairá como uma armadilha sobre todos
os habitantes de toda a terra. 36Portanto,
ficai atentos e orai a todo momento, a fim
de terdes força para escapar de tudo o
que deve acontecer e para ficardes em pé
diante do Filho do Homem”. Palavra da
Salvação.
AS: Glória a vós, Senhor.
HOMILIA

11
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PROFISSÃO DE FÉ

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.
ORAÇÃO DOS FIÉIS
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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, rezando:
AS: Convertei-nos ao Cristo que vem!
1. Pai Santo, neste tempo sagrado,
renovai na Igreja o amor por Jesus, para
que a celebração do novo ano litúrgico
motive nossa comunidade a testemunhar
com a vida aquilo que celebramos na fé,
nós vos pedimos.
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,
nós vos pedimos.
3. Fortalecei, ó Deus da paz, nossa
comunidade, para que possamos
crescer sempre mais no amor mútuo e
permanecer abertos a todos, nós vos
pedimos.
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,
nós vos pedimos.
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.
Ver número 25 deste folheto

LITURGIA EUCARÍSTICA
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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,
Cercou-as com seu carinho.
Da vinha brotou a uva,
Da uva se fez o vinho.

3. Os frutos de nossa terra
E as lutas dos filhos teus,
Serão, pela tua graça,
Pão vivo, que vem dos céus.

15 SOBRE AS OFERENDAS
PR: Orai, irmãos e irmãs, ...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício, para glória do seu
nome, para nosso bem e de toda a santa
Igreja.
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.
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
As duas vindas de Cristo - MR, 406

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: Corações ao alto.
AS: O nosso coração está em Deus.
PR: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
AS: É nosso dever e nossa salvação.
PR: Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos graças,
sempre e em todo o 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 e
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:
AS: Santo, Santo, Santo, Senhor Deus
do universo! O céu e a terra proclamam
a vossa glória. Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hosana nas alturas!
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,
tomando 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 os 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 e
o 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 saciar-nos 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. 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.
AS: Amém.

RITO DA COMUNHÃO
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ORAÇÃO DO PAI NOSSO

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
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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.
AS: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
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.
PR: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo.
AS: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada, mas dizei
uma palavra e serei salvo(a).
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CANTO DE COMUNHÃO

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 conta 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.
4. Eis: Amor, Fidelidade
Vão unidos se encontrar,
Bem assim, Justiça e Paz
Vão beijar-se, e se abraçar.
Vai brotar Fidelidade
E Justiça se mostrar.
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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
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LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS

nós o Messias e deu testemunho de sua
luz.

Na Celebração da Palavra

AS: Nós vos louvamos com todo o nosso
amor e vos damos graças neste santo
louvor!

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

PR: Enviai, Senhor, muitos operários para
vossa messe.
AS: Pois a messe é grande, Senhor, e os
operários são poucos.

22

COMUNICAÇÕES
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BÊNÇÃO FINAL

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
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.

Terminada a Oração dos Fiéis, faça-se a coleta
como de costume.
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CANTO DE PARTILHA E LOUVOR

Animador: Neste momento de partilha,
ajudemos, com o coração alegre, nas
necessidades de nossa comunidade,
expressando nossa gratidão a Deus.
Façamos a partilha cantando:
1. De mãos estendidas
Ofertamos o que de graça recebemos
1. A natureza tão bela,
Que é louvor, que é serviço;
O Sol que ilumina as trevas,
Transformando-as em luz;
O dia que nos traz o pão
E a noite que nos dá repouso;
Ofertamos ao Senhor
O louvor da criação
Terminada a coleta, canta-se um hino de louvor. O
ministro extraordinário da Eucaristia dirige-se ao
lugar onde se conserva a Eucaristia, toma o
cibório ou recipiente com o Corpo do Senhor,
coloca-o sobre o altar e faz genuflexão. NESTE
MOMENTO NÃO SE FAZ ADOÇÃO AO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO, após o canto ou oração reza-se a
oração do Pai Nosso.

AS: Amém!

Animador: Vamos acolher em nosso
meio Jesus Eucarístico, cantando:

PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso,
Pai e Filho ✠ e Espírito Santo.

Onde reina o amor, fraterno amor
Onde reina o amor, Deus ai esta.

AS: Amém.

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!

Se o ministro não for Sacerdote ou Diácono,
invocando a bênção de Deus, persigna-se,
dizendo.

PR: O Senhor todo-poderoso, Pai e Filho e
Espírito Santo nos abençoe e nos guarde.
AS: Amém.
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CANTO FINAL

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! (Bis)

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.
AS: Nós vos louvamos com todo o nosso
amor e vos damos graças neste santo
louvor!
PR: Nós vos damos graças por João
Batista que, lá no deserto, apontou para

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!
AS: Nós vos louvamos com todo o nosso
amor e vos damos graças neste santo
louvor!
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.
AS: Nós vos louvamos com todo o nosso
amor e vos damos graças neste santo
louvor!
Em seguida, convida os fiéis à oração do Senhor:

PR: Antes de participar do banquete da
Eucaristia, sinal de reconciliação e
vínculo de união fraterna, rezemos,
juntos, como o Senhor nos ensinou:
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.
Em seguida, o ministro faz genuflexão, toma a
hóstia e, elevando-a um pouco sobre o cibório ou
recipiente, voltado para os que vão comungar, diz:

PR: Felizes os convidados para a Ceia do
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo.
AS: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada, mas dizei
uma palavra e serei salvo(a).
*Canto de Comunhão e Oração depois da
Comunhão, ver número 19 e 20 deste folheto.
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