
RITOS INICIAIS

3º DOMINGO DO ADVENTO

Dia da coleta nacional para a Evangelização 
“Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo.”

 

A. Queridos irmãos e irmãs, a  
caminhada de espera da vinda 
do Senhor segue, e hoje somos 
chamados a nos enchermos de 
alegria, pois Cristo Jesus é nossa 
esperança. Nessa Campanha para 
a Evangelização, como Igreja, 
queremos anunciar que Jesus está 
no meio de nós. Cantemos:

1. CANTO DE ENTRADA
Das alturas orvalhem os céus, / e as nuvens que chovam 
justiça; / que a terra se abra ao amor, / e germine o Deus 
Salvador.
1.  Foste amigo, antigamente, / desta terra que amaste, / 

deste povo que escolheste; / sua sorte melhoraste, / 
perdoaste seus pecados, / tua ira acalmaste.

2. 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.

3. 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.

4. E virão os benefícios / do Senhor a abençoar; / e os 
frutos do amor / desta terra vão brotar. / A Justiça diante 
dele / e a Paz o seguirá.
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2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do 
Senhor Jesus Cristo.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós e 
nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao 
arrependimento, para sermos menos indignos de nos 
aproximar da mesa do Senhor. (pausa)

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.

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 do 
Senhor. Surge a figura de João 
Batista, último dos profetas, 
recordando todos os profetas 
que prepararam os caminhos do 
Messias. A mensagem da alegria é 
certeza que estimula e convida à 
perseverança no serviço a todos. 

5. PRIMEIRA LEITURA (Is 35, 1-6a.10) 
Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a 
solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de 
alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o 



esplendor do Carmelo e de Saron; seus habitantes verão a 
glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as 
mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei 
às pessoas deprimidas: “Criai ânimo, não tenhais medo! 
Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa 
de Deus; é ele que vem para vos salvar”. Então se abrirão 
os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. 
O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua 
dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. 
Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria 
brilhando em seus rostos: cheios de gozo e contentamento, 
não mais conhecerão a dor e o pranto.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. SALMO RESPONSORIAL 145 (146)
Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo!

•	 O	Senhor	é	fiel	para	sempre,	/	faz	justiça	aos	que	são	
oprimidos; / ele dá alimento aos famintos, / é o Senhor 
quem liberta os cativos. 

•	 O	Senhor	 abre	 os	 olhos	 aos	 cegos,	 /	 o	 Senhor	 faz	
erguer-se o caído, / o Senhor ama aquele que é justo,/ 
é o Senhor que protege o estrangeiro. 

•	 Ele	 ampara	 a	 viúva	 e	 o	 órfão,	 /	mas	 confunde	 os	
caminhos dos maus. / O Senhor reinará para sempre!/ 
Ó Sião, o teu Deus reinará.

7. SEGUNDA LEITURA (Tg 5,7-10)

Leitura da Carta de São Tiago.
Irmãos, ficai firmes até à vinda do Senhor. Vede o 
agricultor: ele espera o precioso fruto da terra e fica firme 
até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, 
ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda 
do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns 
aos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz 
está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento 
e firmeza os profetas, que falaram em nome do Senhor.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:
1. O Espírito consagrou-me (2x) e mandou-me anunciar 

(2x) boa nova para os pobres! (2x)

9. EVANGELHO (Mt 11,2-11)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar 
das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos, para 
lhe perguntarem: “És tu aquele que há de vir, ou devemos 
esperar um outro?” Jesus respondeu-lhes: “Ide contar a 
João o que estais ouvindo e vendo: os cegos recuperam 
a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, 
os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são 
evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por 
causa de mim!” Os discípulos de João partiram, e Jesus 
começou a falar às multidões sobre João: “O que fostes ver 
no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? 
Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem 
roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes 
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ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais 
do que profeta. É dele que está escrito: ‘Eis que envio o meu 
mensageiro à tua frente; ele vai preparar o teu caminho 
diante de ti’. Em verdade vos digo, de todos os homens 
que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No 
entanto, o menor no Reino dos Céus é maior do que ele”.
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. Cheios de alegria pela vinda gloriosa do Senhor, 
imploremos, com toda a confiança, dizendo: 
T. Vinde, Senhor Jesus.
L. Senhor, ajudai a vossa Igreja a ser no mundo a voz que 
chama ao novo ânimo os deprimidos que tiveram sua 
esperança roubada, para que, seguindo o exemplo de João 
Batista, preparem os vossos caminhos, nós vos pedimos:
T.  Vinde, Senhor Jesus.
L. Senhor, certos de vosso desejo de alcançar toda a 
humanidade, pedimos: ajudai a todos os batizados a 
assumirem a vocação de evangelizadores, para que vosso 
projeto tenha êxito, nós vos pedimos:
T. Vinde, Senhor Jesus.
L. Senhor, fazei com que acolhamos a todos, sobretudo 
aqueles que mais sofrem, a fim de que participem da vossa 
alegria, da qual ninguém é excluído, nós vos pedimos:
T. Vinde, Senhor Jesus.
S. Irmãos e irmãs, rezemos juntos para que a Campanha 
para a Evangelização, que hoje empreendemos, atinja 
seus objetivos.
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. Por Cristo, nosso Senhor! Amém!

A. Ofertemos nossa vida, a fim de 
que Deus seja amado e glorificado! 
No pão e no vinho erguidos e 
partilhados é Deus a erguer a 
humanidade, fazendo-a participar 
de sua vida divina. Sejamos ainda 
mais generosos nessa Campanha 
pela Evangelização.

12. CANTO 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.

4. Recebe, Pai, nossas vidas, / unidas ao pão e vinho; / e 
vem conduzir teu povo, / guiando-o em teu caminho.

13. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
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. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a 
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!

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!
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, seu esposo; 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
A. Cantando louvores e cheios de alegria, aproximemo-
nos do banquete eucarístico. 

16. CANTO DE COMUNHÃO

1. Convertei-nos, Senhor, Deus do mundo inteiro, / sobre 
nós a vossa face iluminai! / Se voltardes para nós, 
seremos salvos, / vós, que sobre os anjos todos assentais.

Arrancastes do Egito esta videira / e expulsastes muita 
gente pra plantá-la; / diante dela preparastes terra boa; 
/ vinde logo, Senhor, vinde depressa pra salvá-la!
2. Suas raízes se espalharam pela terra, / e os seus ramos 

recobriram o sertão. / Levantai-vos, vinde logo em 
nosso auxílio, / libertai-nos pela vossa compaixão! 

3. Seus rebentos atingiram as montanhas, / verdes mares, 
longos rios e palmeiras. / Vinde logo, Senhor, Deus do 
universo, / visitai a vossa vinha e protegei-a!

4. Vossa mão foi quem plantou esta videira, / vinde cuidar 
deste rebento que firmastes; / e aqueles que a cortarem 
ou queimarem / vão sofrer ante o furor de vossa face.

5. Até quando ficaremos esperando? / Escutai a oração do 
vosso povo! / Vinde livrar-nos e banir da nossa história 
/ tanto pranto amargo e copioso.

6. Estendei a vossa mão ao “protegido” / que escolhestes 
para vós, o “Filho do Homem”, / e jamais vos deixaremos, 
Senhor Santo; / dai-nos vida e louvaremos vosso nome.

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.
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RITOS FINAIS

LEITURAS DA SEMANA

2ª feira: Gl 4, 4-7; Sl 95(96); Lc1, 39-47.
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: Is 54, 1-10; Sl 29(30); Lc 7,24-30.
6ª feira: Is 56,1-3ª.6-8; Sl 66(67); Jo 5, 33-36.
Sábado: Gn  49, 2.8-10; Sl 71(72);Mt 1, 1-17.
4º DTA: Is 7,10-14; Sl23(24); Rm 1,1-7; Mt 1,18-24.

A. A alegria é indispensável para 
o discípulo de Cristo. Não se trata 
apenas de um estado de ânimo, 
mas de confiança e esperança na 
promessa do Senhor. E não só! Mas na 
firme convicção de sua presença em 
meio ao seu povo. Como Deus cuida 
dos seus, o mesmo devemos fazer.

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
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 torne firmes na fé, alegres 
na esperança, solícitos na caridade.
T. Amém.

A tradição litúrgica da Igreja chama 
o Terceiro Domingo do Advento de 
Gaudete, o domingo da alegria, porque 
a antífona de entrada começa com o 
imperativo: “Alegrai-vos!”, e o texto da 
segunda leitura também inicia com o 
“Estai sempre alegres”. Essa antífona de 
entrada exclama: “Alegrai-vos sempre no 
Senhor. De novo eu vos digo: alegrai-vos! 
O Senhor está perto!” (Fl 4, 4.5). Como 
expressão dessa alegria, pode-se usar, 
no lugar do roxo, a cor rósea, no tom 
conhecido como “rosa antigo”. É um roxo 
suavizado, que exprime a exultação pela 
aproximação do Santo Natal. Alegrai-vos! 
Alegremo-nos! O Senhor está perto! Está 
próximo o Natal; está próxima a Vinda do 
Senhor; está próximo de nós o Salvador 
nosso nos diversos momentos de nossa 
existência! Ele não é Deus de longe; é 
de perto: seu nome será para sempre 
Emanuel, Deus-conosco!
Muitos procuram a alegria no pecado, em 
futilidades e, mesmo alegrando-se com 
coisas que valem a pena, se esquecem de 
que toda alegria neste mundo é passageira. 
“Quanto a vós, caríssimos, alegrai-vos 
com tudo quanto é bom e louvável, mas 
colocai vossa maior e definitiva alegria no 
Senhor!” Somente Nele o coração repousa 
plenamente, somente Nele encontra-se a 
paz permanente, mesmo em meio à mais 
dura tribulação, somente Nele o anseio 
mais profundo de nossa alma. Alegrai-vos! 
Que seja o Senhor o fundamento da vossa 
alegria, a causa última da vossa exultação!
Caríssimos, eis a causa da nossa alegria! 

Nós, os cristãos, temos direito de nos 
alegrar, mesmo diante das dificuldades 
encontradas no dia a dia; temos o 
dever de manter a esperança, mesmo 
quando as possibilidades humanas 
fracassam; temos a oportunidade de 
continuar esperando, ainda quando os 
nossos cálculos se mostrem errados. 
Porque nossa esperança e certeza não 
se fundam em nós nem em nossas 
possibilidades, mas Naquele que vem, 
Naquele que o Pai do céu nos envia, 
Naquele que nunca conseguiremos 
conhecer totalmente, o Santo Messias do 
Pai, Jesus, nosso Deus-Salvador. Isso nos 
recorda o papa Francisco no documento 
programático “Evangelii Gaudium” (A 
Alegria do Evangelho).
O cristão leva a alegria dentro de si 
porque encontra Deus na sua alma em 
graça. Esta é a fonte da sua alegria! Não 
nos é difícil imaginar a Virgem Maria, 
nestes dias do Advento, radiante de 
alegria com o Filho de Deus no seu seio. 
A alegria do mundo é pobre e passageira. 
A alegria do cristão é profunda e capaz 
de subsistir em meio às dificuldades. Daí 
também a nossa preocupação, quando 
a sociedade atual esvazia o verdadeiro 
sentido do Natal, para se concentrar 
naquilo que é passageiro. A alegria cristã 
é compatível com a dor, com a doença, 
com o fracasso e as contradições. “Eu 
vos darei uma alegria que ninguém 
vos poderá tirar” (Jo 16,22), prometeu 
o Senhor. Nada nem ninguém nos 
arrebatará essa paz gozosa, se não nos 

separarmos da sua fonte.
O Senhor pede que estejamos sempre 
alegres! Só Ele é capaz de sustentar 
tudo na nossa vida. Não há tristeza que 
Ele não possa curar: “Não temas, mas 
apenas crê” (Lc 8,50), diz-nos o Senhor. 
Uma alma triste está à mercê de muitas 
tentações. Quantos pecados se têm 
cometido à sombra da tristeza! Por outro 
lado, quando a alma está alegre, abre-
se e é estímulo para os outros; quando 
está triste, obscurece o ambiente e faz 
mal aos que estão à sua volta. Não nos 
deixemos roubar a verdadeira alegria!
Resta-nos, então, escutar com atenção 
o conselho do Apóstolo: estar sempre 
alegres em Cristo; com os olhos fixos 
Nele; orar sem cessar, buscando 
realmente ser amigo íntimo do Senhor, 
dando graças em todas as circunstâncias, 
sabendo que Ele está próximo de 
nós, nunca longe de nossas aflições e 
desafios. “A alegria do Evangelho enche 
o coração e a vida inteira daqueles que 
se encontram com  Jesus”.
“Convido todo cristão, em qualquer 
lugar e situação em que se encontre, 
a renovar hoje mesmo o seu encontro 
pessoal com Jesus Cristo ou, pelo 
menos, a tomar a decisão de se deixar 
encontrar por Ele, de procurá-Lo dia 
a dia sem cessar. Não há motivo para 
alguém poder pensar que este convite 
não lhe diz respeito, já que “da alegria 
trazida pelo Senhor ninguém é excluído” 
(EG 1 e 3).

Dom Orani João Cardeal Tempesta

Alegrai-vos! Alegremo-nos! O Senhor está perto! Está próximo o Natal; está próxima a Vinda do Senhor

S. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito 
homem, sejais recompensados com a vida eterna, quando 
ele vier de novo em sua glória.
T. Amém.
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito 
Santo.
T. Amém.
S. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

19. CANTO
Como o sol nasce da aurora, / de Maria nascerá / aquele 
que a terra seca / em jardim converterá. / Ó Belém, abre 
teus braços / ao pastor que a ti virá. / Emanuel, Deus 
conosco, / vem ao nosso mundo, vem!
1. Ouve, ó Pastor do teu povo, / vem do alto céu onde estás! 

/ Emanuel, Deus conosco, / vem ao nosso mundo, vem!
2. Vem teu rebanho salvar, / mostra o amor que lhe tens! / 

Emanuel, Deus conosco, / vem ao nosso mundo, vem! 
3. Salva e protege esta vinha, / foi tua mão que a plantou! 

/ Emanuel, Deus conosco, / vem ao nosso mundo, vem!


