
1. Ó Deus-bondade, Pai e criador, / somos teu povo santo 
e pecador. / Nós te pedimos força e proteção, / ó Deus 
da vida e da libertação. 

Ó Deus, perdoa o nosso desamor. / Do céu envia o Filho 
Salvador! (2x) 
2. Nosso pecado quer nos condenar, / da vossa face vai 

nos afastar. / Porém, tu és o Deus-consolação / e nos 
concedes sempre o teu perdão. 

3. Aqui estamos para suplicar / que nossas culpas queiras 
perdoar. / Te prometemos nossa conversão / porque tu 
és o Deus da salvação.

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

S. Senhor, tende piedade de nós...

4. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus de bondade, que vedes o 
vosso povo esperando fervoroso o Natal do Senhor, dai 
chegarmos às alegrias da salvação e celebrá-las sempre 
com intenso júbilo na solene liturgia. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. Ouçamos a Palavra da esperança, 
que nos instrui e nos faz exultar de 
alegria pela vinda de Jesus. É ele quem 
renova nossa vida e nossa história. 

5. PRIMEIRA LEITURA (Sf 3,14-18a)
Leitura do Livro de Sofonias.
Canta de alegria, cidade de Sião; rejubila, povo de 
Israel! Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade 
de Jerusalém! O Senhor revogou a sentença contra ti, 
afastou teus inimigos; o rei de Israel é o Senhor, ele está 
no meio de ti, nunca mais temerás o mal. Naquele dia, 
se dirá a Jerusalém: “Não temas, Sião, não te deixes levar 
pelo desânimo! O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, 
o valente guerreiro que te salva; ele exultará de alegria 
por ti, movido por amor; exultará por ti, entre louvores, 
como nos dias de festa”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. SALMO RESPONSORIAL / Is 12,2-3.4bcd.5-6.
Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, / porque é 
grande em vosso meio o Deus Santo de Israel!
• Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo;/ o 

Senhor é minha força, meu louvor e salvação. / Com 
alegria bebereis no manancial da salvação / e direis 
naquele dia: “Dai louvores ao Senhor.
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A. Celebrando a Eucaristia, tornamos 
presente a espera pela primeira vinda do 
Menino Jesus, em Belém. Por isso, hoje 
é dia de alegria! “Alegrai-vos sempre no 
Senhor!”, nos diz o apóstolo Paulo! Não 
temamos o mal; o Senhor está no meio 
de nós! Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA

1. Senhor, atendei os pedidos; / Senhor, escutai nossa 
voz, / pois sempre serão atendidos / aqueles que 
esperam em vós.

Vinde, Senhor, / visitar vosso povo; em Jesus Cristo / 
recriá-lo de novo! (bis)
2. Vós sois nossa grande esperança, / certeza de 

libertação. / Mandai vosso Filho-criança / ao mundo 
trazer salvação.

3. Do céu vai jorrar água viva, / que faz o deserto florir. / 
Quem esta graça cultiva, / feliz haverá de sorrir.

2. SAUDAÇÃO

S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça 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.

3. ATO PENITENCIAL
S. No início desta celebração eucarística, peçamos 
a conversão do coração, fonte de reconciliação e 
comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. (pausa).

• Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas, /
entre os povos proclamai que seu nome é o mais 
sublime.

• Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios 
e portentos; / publicai em toda a terra suas grandes 
maravilhas! / Exultai cantando alegres, habitantes de 
Sião,/ porque é grande em vosso meio o Deus Santo 
de Israel!”

7. SEGUNDA LEITURA  (Fl 4,4-7)

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.
Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor; eu repito, alegrai-
vos. Que a vossa bondade seja conhecida de todos os 
homens! O Senhor está próximo! Não vos inquieteis com 
coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a 
Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação 
de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o 
entendimento, guardará os vossos corações e pensamento 
em Cristo Jesus.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! 
O Espírito consagrou-me (2x) e mandou-me anunciar (2x) 
Boa-Nova para os pobres! (2x)

9. EVANGELHO  (Lc 3,10-18)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: 
“Que devemos fazer?” João respondia: “Quem tiver 
duas túnicas, dê uma a quem não tem; e quem tiver 
comida, faça o mesmo!” Foram também para o batismo 
cobradores de impostos, e perguntaram a João: “Mestre, 
que devemos fazer?” João respondeu: “Não cobreis 
mais do que foi estabelecido”. Havia também soldados 
que perguntavam: “E nós, que devemos fazer?” João 
respondia: “Não tomeis à força dinheiro de ninguém, 
nem façais falsas acusações; ficai satisfeitos com o 
vosso salário!” O povo estava na expectativa e todos se 
perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. 
Por isso, João declarou a todos: “Eu vos batizo com água, 
mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou 
digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos 
batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá 
na mão: vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro; 
mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga”. 
E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo 
a Boa-Nova. 
Palavra da Salvação.             
T. Glória a vós, Senhor.

10. PROFISSÃO DE 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.
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1. Ó Deus-bondade, Pai e criador, / somos teu povo santo 
e pecador. / Nós te pedimos força e proteção, / ó Deus 
da vida e da libertação. 

Ó Deus, perdoa o nosso desamor. / Do céu envia o Filho 
Salvador! (2x) 
2. Nosso pecado quer nos condenar, / da vossa face vai 

nos afastar. / Porém, tu és o Deus-consolação / e nos 
concedes sempre o teu perdão. 

3. Aqui estamos para suplicar / que nossas culpas queiras 
perdoar. / Te prometemos nossa conversão / porque tu 
és o Deus da salvação.

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

S. Senhor, tende piedade de nós...

4. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus de bondade, que vedes o 
vosso povo esperando fervoroso o Natal do Senhor, dai 
chegarmos às alegrias da salvação e celebrá-las sempre 
com intenso júbilo na solene liturgia. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. Ouçamos a Palavra da esperança, 
que nos instrui e nos faz exultar de 
alegria pela vinda de Jesus. É ele quem 
renova nossa vida e nossa história. 

5. PRIMEIRA LEITURA (Sf 3,14-18a)
Leitura do Livro de Sofonias.
Canta de alegria, cidade de Sião; rejubila, povo de 
Israel! Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade 
de Jerusalém! O Senhor revogou a sentença contra ti, 
afastou teus inimigos; o rei de Israel é o Senhor, ele está 
no meio de ti, nunca mais temerás o mal. Naquele dia, 
se dirá a Jerusalém: “Não temas, Sião, não te deixes levar 
pelo desânimo! O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, 
o valente guerreiro que te salva; ele exultará de alegria 
por ti, movido por amor; exultará por ti, entre louvores, 
como nos dias de festa”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. SALMO RESPONSORIAL / Is 12,2-3.4bcd.5-6.
Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, / porque é 
grande em vosso meio o Deus Santo de Israel!
• Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo;/ o 

Senhor é minha força, meu louvor e salvação. / Com 
alegria bebereis no manancial da salvação / e direis 
naquele dia: “Dai louvores ao Senhor.

• Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas, /
entre os povos proclamai que seu nome é o mais 
sublime.

• Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios 
e portentos; / publicai em toda a terra suas grandes 
maravilhas! / Exultai cantando alegres, habitantes de 
Sião,/ porque é grande em vosso meio o Deus Santo 
de Israel!”

7. SEGUNDA LEITURA  (Fl 4,4-7)

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.
Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor; eu repito, alegrai-
vos. Que a vossa bondade seja conhecida de todos os 
homens! O Senhor está próximo! Não vos inquieteis com 
coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a 
Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação 
de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o 
entendimento, guardará os vossos corações e pensamento 
em Cristo Jesus.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! 
O Espírito consagrou-me (2x) e mandou-me anunciar (2x) 
Boa-Nova para os pobres! (2x)

9. EVANGELHO  (Lc 3,10-18)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: 
“Que devemos fazer?” João respondia: “Quem tiver 
duas túnicas, dê uma a quem não tem; e quem tiver 
comida, faça o mesmo!” Foram também para o batismo 
cobradores de impostos, e perguntaram a João: “Mestre, 
que devemos fazer?” João respondeu: “Não cobreis 
mais do que foi estabelecido”. Havia também soldados 
que perguntavam: “E nós, que devemos fazer?” João 
respondia: “Não tomeis à força dinheiro de ninguém, 
nem façais falsas acusações; ficai satisfeitos com o 
vosso salário!” O povo estava na expectativa e todos se 
perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. 
Por isso, João declarou a todos: “Eu vos batizo com água, 
mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou 
digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos 
batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá 
na mão: vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro; 
mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga”. 
E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo 
a Boa-Nova. 
Palavra da Salvação.             
T. Glória a vós, Senhor.

10. PROFISSÃO DE 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.

11. PRECES DA COMUNIDADE
S. Apresentemos a Deus nossas necessidades, em forma 
de súplica, mas com nosso coração cheio de louvor e 
agradecimento, pois Ele caminha conosco:

L. Senhor, olhai pela Igreja, a fim de que as intenções do 
papa Francisco para o Ano Santo da Misericórdia sejam 
postas em prática, e todos proclamemos vossa bondade, 
nós vos pedimos, cantando:
T. Vem, Senhor, nos salvar! / Vem sem demora nos dar 
a paz!
L. Senhor, para que todos os fiéis possam sempre exultar 
de alegria e ser testemunhas do vosso infinito amor, 
sobretudo no Natal que se aproxima, nós vos pedimos, 
cantando:
T. Vem, Senhor, nos salvar! / Vem sem demora nos dar 
a paz!
L. Senhor, abençoai todos os que contribuem para a 
Campanha para a Evangelização, cuja coleta realizamos 
hoje, a fim que vossa mensagem de fé, esperança e 
caridade chegue a todos os lugares, nós vos pedimos 
rezando juntos a oração:
T. Pai Santo, quisestes que a vossa Igreja fosse no mundo 
fonte de salvação para todas as nações, a fim de que a 
obra do Cristo que vem continue até o fim dos tempos. 
Aumentai em nós o ardor da evangelização, derramando 
o Espírito prometido, e fazei brotar em nossos corações 
a resposta da fé.

(Preces da comunidade)
S. Nós vos invocamos, Senhor, anunciamos vossas 
maravilhas e vos bendizemos por elas. Atendei nossa 
prece, ajudai-nos a dar testemunho de nossa vocação 
cristã e permanecei junto dos pobres e sofredores. 
P.C.N.S. 
T. Amém.

A. Apresentemos, cantando com 
alegria, os dons do pão e do 
vinho, que se tornarão o Corpo e o 
Sangue do “Deus conosco”! Com a 
entrega dos envelopes da  coleta da 
evangelização, participemos desta 
missão da Igreja. 

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Senhor, aceita nosso vinho e nosso pão; / que eles 
mereçam teu amor e salvação.
1. Pai eterno, as oferendas do teu povo: /sua vida colocada 

em tuas mãos! / Que por elas venha ao mundo um 
tempo novo, / onde todos sejam vistos como irmãos.

2. Tu serás o Bom Pastor à nossa frente, / dando rumo 
à caminhada dos irmãos. / Que teu Reino seja 
verdadeiramente / de justiça, de verdade e salvação.

13. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja 
aceito por Deus Pai todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja. 

S. Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar estes dons da 
nossa devoção, para que, ao celebrarmos o sacramento 
que nos destes, se realizem em nós as maravilhas da 
salvação. P.C.N.S.
T. Amém.

14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II                                  
Prefácio do Advento II: A dupla espera de Cristo

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. 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, por Cristo, Senhor 
nosso. Predito por todos os profetas, esperado com amor 
de mãe pela Virgem Maria, Jesus foi anunciado e mostrado 
presente no mundo por São João Batista. O próprio Senhor 
nos dá a alegria de entrarmos agora no mistério do seu 
Natal, para que sua chegada nos encontre vigilantes na 
oração e celebrando seus louvores. Por esta razão, agora 
e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. 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!
S. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda 
santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando 
sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
S. Estando para ser entregue e abraçando livremente a 
paixão, 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.
S. 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.
S. Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes 
pela cruz e ressurreição.
S. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição 
do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida 
e o cálice da salvação; e vos agradecemos porque nos 
tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos 
servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e 
Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo 
num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente 
pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade, com 
o papa Francisco, com o nosso bispo Pedro e todos os 
ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que 
morreram na esperança da ressurreição e de todos os 
que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz 
da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
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S. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos 
nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem 
Maria, Mãe de Deus, com São José, esposo de Maria, 
com os santos Apóstolos e todos os que neste mundo 
vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por 
Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
S. 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.
T. Amém.

15. RITO DA COMUNHÃO
S. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal 
de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos, 
juntos, como o Senhor nos ensinou:
T. 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.
S. 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.
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
S. 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.
T. Amém.
S. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
S. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com 
um gesto de comunhão fraterna.
T. 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.
S. Felizes os convidados para banquete nupcial do 
Cordeiro! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em minha 
morada, mas dizei uma palavra e serei salvo(a).
A. Dizei aos tímidos: coragem, não temais; eis que chega 
o nosso Deus, ele mesmo vai salvar-nos.

16. CANTO DE COMUNHÃO
O Senhor vem ao nosso encontro, / o Senhor vem nos 
libertar! / O Senhor vem ao nosso encontro!
1. Todo espaço vazio do coração / seja pleno de luz e de 

alegria. / Todo ódio transforme-se em perdão, / toda  
treva se torne luz do dia.

2. Todo pranto em sorriso se transforme, / o convívio 
domine a solidão. / Vida nova desperte o amor que 
dorme, / pois Jesus vem trazer a salvação.

3. Cantem todos um hino de louvor, / aclamando o 
Menino de Belém. / Todo o povo receba o seu Pastor 
/ a guiar nos caminhos para o bem.

CANTO II

1. Caminhemos, alma em festa, / ao encontro do Senhor! 
/ É Jesus que está chegando, / é Natal no coração.

11. PRECES DA COMUNIDADE
S. Apresentemos a Deus nossas necessidades, em forma 
de súplica, mas com nosso coração cheio de louvor e 
agradecimento, pois Ele caminha conosco:

L. Senhor, olhai pela Igreja, a fim de que as intenções do 
papa Francisco para o Ano Santo da Misericórdia sejam 
postas em prática, e todos proclamemos vossa bondade, 
nós vos pedimos, cantando:
T. Vem, Senhor, nos salvar! / Vem sem demora nos dar 
a paz!
L. Senhor, para que todos os fiéis possam sempre exultar 
de alegria e ser testemunhas do vosso infinito amor, 
sobretudo no Natal que se aproxima, nós vos pedimos, 
cantando:
T. Vem, Senhor, nos salvar! / Vem sem demora nos dar 
a paz!
L. Senhor, abençoai todos os que contribuem para a 
Campanha para a Evangelização, cuja coleta realizamos 
hoje, a fim que vossa mensagem de fé, esperança e 
caridade chegue a todos os lugares, nós vos pedimos 
rezando juntos a oração:
T. Pai Santo, quisestes que a vossa Igreja fosse no mundo 
fonte de salvação para todas as nações, a fim de que a 
obra do Cristo que vem continue até o fim dos tempos. 
Aumentai em nós o ardor da evangelização, derramando 
o Espírito prometido, e fazei brotar em nossos corações 
a resposta da fé.

(Preces da comunidade)
S. Nós vos invocamos, Senhor, anunciamos vossas 
maravilhas e vos bendizemos por elas. Atendei nossa 
prece, ajudai-nos a dar testemunho de nossa vocação 
cristã e permanecei junto dos pobres e sofredores. 
P.C.N.S. 
T. Amém.

A. Apresentemos, cantando com 
alegria, os dons do pão e do 
vinho, que se tornarão o Corpo e o 
Sangue do “Deus conosco”! Com a 
entrega dos envelopes da  coleta da 
evangelização, participemos desta 
missão da Igreja. 

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Senhor, aceita nosso vinho e nosso pão; / que eles 
mereçam teu amor e salvação.
1. Pai eterno, as oferendas do teu povo: /sua vida colocada 

em tuas mãos! / Que por elas venha ao mundo um 
tempo novo, / onde todos sejam vistos como irmãos.

2. Tu serás o Bom Pastor à nossa frente, / dando rumo 
à caminhada dos irmãos. / Que teu Reino seja 
verdadeiramente / de justiça, de verdade e salvação.

13. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja 
aceito por Deus Pai todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja. 

S. Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar estes dons da 
nossa devoção, para que, ao celebrarmos o sacramento 
que nos destes, se realizem em nós as maravilhas da 
salvação. P.C.N.S.
T. Amém.

14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II                                  
Prefácio do Advento II: A dupla espera de Cristo

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. 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, por Cristo, Senhor 
nosso. Predito por todos os profetas, esperado com amor 
de mãe pela Virgem Maria, Jesus foi anunciado e mostrado 
presente no mundo por São João Batista. O próprio Senhor 
nos dá a alegria de entrarmos agora no mistério do seu 
Natal, para que sua chegada nos encontre vigilantes na 
oração e celebrando seus louvores. Por esta razão, agora 
e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. 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!
S. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda 
santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando 
sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
S. Estando para ser entregue e abraçando livremente a 
paixão, 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.
S. 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.
S. Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes 
pela cruz e ressurreição.
S. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição 
do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida 
e o cálice da salvação; e vos agradecemos porque nos 
tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos 
servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e 
Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo 
num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente 
pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade, com 
o papa Francisco, com o nosso bispo Pedro e todos os 
ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que 
morreram na esperança da ressurreição e de todos os 
que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz 
da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Vamos, pois, com alegria, / é o advento do Senhor: / para 
nós, na Eucaristia, / o Natal se adiantou.
2. Caminhemos, alma em festa, / ao encontro do Senhor! 

/ Comunhão é unidade, / e unidade é comunhão.
3. Caminhemos, alma em festa, / ao encontro do Senhor! 

/ Comunhão é aliança / renovada com amor.
4. Caminhemos, alma em festa, / ao encontro do Senhor! 

/ Comunhão é vida nova / renovados vamos nós.

17. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Imploramos, ó Pai, vossa clemência 
para que estes sacramentos nos purifiquem dos pecados 
e nos preparem para as festas que se aproximam. P.C.N.S.
T. Amém.   

A. “O que devemos fazer?” A liturgia de hoje 
traça para nós um programa de vida. A festa 
no Natal do Senhor se aproxima. Precisamos 
colocar em prática tudo o que ouvimos, a fim 
de que Jesus nasça, sobretudo, no coração 
de quem ainda está afastado.

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 
(Missal Romano – Bênção Solene do Advento, n. 1)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós!
S. 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.
T. Amém!
S. Que, durante esta vida, ele vos tome firmes na fé, 
alegres na esperança, solícitos na caridade.
T. Amém!
S. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito 
homem, sejais recompensados com a vida eterna, quando 
vier de novo em sua glória.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e 
Espírito Santo.
T. Amém!
S. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

19. CANTO

1. Abre tua porta, que alguém está batendo; / abre tua 
porta, que alguém está nascendo: / é Jesus que vem a ti.

Por que não respondes? / Por que tu te escondes? / 
Impedes Jesus de renascer. (bis)

2. Tira este manto que veste o velho homem, / tira da 
vida ideais que te consomem: / abre a porta pra Jesus.

3. Quando acolheres idosos e crianças / para cobri-los 
de paz e de esperança: / é Jesus que vem a ti.
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S. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos 
nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem 
Maria, Mãe de Deus, com São José, esposo de Maria, 
com os santos Apóstolos e todos os que neste mundo 
vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por 
Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
S. 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.
T. Amém.

15. RITO DA COMUNHÃO
S. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal 
de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos, 
juntos, como o Senhor nos ensinou:
T. 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.
S. 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.
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
S. 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.
T. Amém.
S. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
S. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com 
um gesto de comunhão fraterna.
T. 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.
S. Felizes os convidados para banquete nupcial do 
Cordeiro! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em minha 
morada, mas dizei uma palavra e serei salvo(a).
A. Dizei aos tímidos: coragem, não temais; eis que chega 
o nosso Deus, ele mesmo vai salvar-nos.

16. CANTO DE COMUNHÃO
O Senhor vem ao nosso encontro, / o Senhor vem nos 
libertar! / O Senhor vem ao nosso encontro!
1. Todo espaço vazio do coração / seja pleno de luz e de 

alegria. / Todo ódio transforme-se em perdão, / toda  
treva se torne luz do dia.

2. Todo pranto em sorriso se transforme, / o convívio 
domine a solidão. / Vida nova desperte o amor que 
dorme, / pois Jesus vem trazer a salvação.

3. Cantem todos um hino de louvor, / aclamando o 
Menino de Belém. / Todo o povo receba o seu Pastor 
/ a guiar nos caminhos para o bem.

CANTO II

1. Caminhemos, alma em festa, / ao encontro do Senhor! 
/ É Jesus que está chegando, / é Natal no coração.

AVISOS

COLETA DA CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO

Lembre-se de que, ao participar desta coleta, você está 
colaborando com o Fundo para a Evangelização, que 
garante os recursos necessários para a ação evangelizadora 
na sua diocese, na sua região e em todo o Brasil.
A Igreja no Brasil cada vez recebe menos auxílios vindos 
do exterior para realizar a sua missão. Está na hora de 
assumirmos a nossa responsabilidade. Somente assim 
vamos conseguir a autossustentação da Igreja na obra 
evangelizadora.

Vamos, pois, com alegria, / é o advento do Senhor: / para 
nós, na Eucaristia, / o Natal se adiantou.
2. Caminhemos, alma em festa, / ao encontro do Senhor! 

/ Comunhão é unidade, / e unidade é comunhão.
3. Caminhemos, alma em festa, / ao encontro do Senhor! 

/ Comunhão é aliança / renovada com amor.
4. Caminhemos, alma em festa, / ao encontro do Senhor! 

/ Comunhão é vida nova / renovados vamos nós.

17. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Imploramos, ó Pai, vossa clemência 
para que estes sacramentos nos purifiquem dos pecados 
e nos preparem para as festas que se aproximam. P.C.N.S.
T. Amém.   

A. “O que devemos fazer?” A liturgia de hoje 
traça para nós um programa de vida. A festa 
no Natal do Senhor se aproxima. Precisamos 
colocar em prática tudo o que ouvimos, a fim 
de que Jesus nasça, sobretudo, no coração 
de quem ainda está afastado.

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 
(Missal Romano – Bênção Solene do Advento, n. 1)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós!
S. 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.
T. Amém!
S. Que, durante esta vida, ele vos tome firmes na fé, 
alegres na esperança, solícitos na caridade.
T. Amém!
S. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito 
homem, sejais recompensados com a vida eterna, quando 
vier de novo em sua glória.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e 
Espírito Santo.
T. Amém!
S. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

19. CANTO

1. Abre tua porta, que alguém está batendo; / abre tua 
porta, que alguém está nascendo: / é Jesus que vem a ti.

Por que não respondes? / Por que tu te escondes? / 
Impedes Jesus de renascer. (bis)

2. Tira este manto que veste o velho homem, / tira da 
vida ideais que te consomem: / abre a porta pra Jesus.

3. Quando acolheres idosos e crianças / para cobri-los 
de paz e de esperança: / é Jesus que vem a ti.

RITOS FINAIS

LEITURAS DA SEMANA

2a feira: Nm 24,2-7.15; Sl 24(25); Mt 21,23-27.
3a feira: Sf 3,1-2.9-13; Sl 33(34); Mt 21,28-32.
4a feira: Is 45,6b-8.18.21b-25; Sl 84(85); Lc 7,19-23.
5a feira: Gn 49,2.8-10; Sl 71(72); Mt 1,1-17.
6a feira: Jr 23,5-8; Sl 71(72); Mt 1,18-24.
Sábado: Jz 13, 2-7.24-25a; Sl 70(71); Lc 1,5-25.
4º DAdv: Mq 5,1-4a; Sl 79(80); Hb 10,5-10; Lc 1,39-45.
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Ei vocês: jovens, moças e rapazes, já têm certeza sobre a 
vocação que o Senhor reservou para vocês? Caso haja alguma 
dúvida em relação à sua vida vocacional, venha conversar 
com os membros da Pastoral Vocacional. 

PROCURE O SAV-PV
Serviço de AnimaçãoVocacional 
e Pastoral Vocacional de nossa 

Diocese.
Mais informações:

Telefone: 4474-1950

CHAMADO VOCACIONAL
Você já pensou na sua VOCAÇÃO?

“Avance para águas mais profundas”! (Lc 5,4)


