Ano A / Tempo do Advento / Roxo
1º DOMINGO DO ADVENTO

Ano 42 - Nº 2568 - 27/11/2022
2. SAUDAÇÃO

S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Deus da esperança, que nos cumula de toda
alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito
Santo, esteja 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)

RITOS INICIAIS
A. “Que alegria, quando me
disseram: Vamos à casa do Senhor!”
Irmãos e irmãs, é sempre uma
alegria nos reunirmos na casa
do Pai e celebrarmos juntos o
Mistério Pascal de Cristo. Estamos
iniciando um novo Ano Litúrgico,
na expectativa da segunda vinda de
nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciemos
esta liturgia com o coração cheio
de esperança. 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.

Ou:

Das alturas orvalhem os céus, / e as nuvens que
chovam justiça! / Que a terra se abra ao amor / e
germine o Deus Salvador! (2x)
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.

S. Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz,
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que vindes salvar o que estava perdido,
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que vindes criar um mundo novo, tende
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
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 todo-poderoso, concedei
a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino
celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras
ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à
sua direita na comunidade dos justos. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. A liturgia de hoje nos
convida a uma atenta
vigilância. A expectativa da
vinda do Senhor nos traz
a esperança da salvação.
Ouçamos com atenção!

5. PRIMEIRA LEITURA (Is 2,1-5)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém.
Acontecerá, nos últimos tempos, que o monte da casa
do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto
mais alto das montanhas e dominará as colinas. A
ele acorrerão todas as nações, para lá irão numerosos
povos e dirão: “Vamos subir ao monte do Senhor, à

casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus
caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos”;
porque de Sião provém a lei e de Jerusalém, a
palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir
numerosos povos; estes transformarão suas espadas
em arados e suas lanças em foices: não pegarão
em armas uns contra os outros e não mais travarão
combate. Vinde, todos da casa de Jacó, e deixemonos guiar pela luz do Senhor. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai
atentos! Porque não sabeis em que dia virá o Senhor.
Compreendei bem isso: se o dono da casa soubesse
a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não
deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso,
também vós ficai preparados! Porque na hora em
que menos pensais, o Filho do Homem virá”.
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

6. SALMO RESPONSORIAL [Sl 121 (122)]

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.

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

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

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

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Solo: Aleluia, aleluia!
Todos: Aleluia, aleluia!
Vem mostrar-nos, ó Senhor, (2x) / tua grande
compaixão. (2x) / Dá-nos tua salvação. (2x)

9. EVANGELHO (Mt 24,37-44)

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.
S. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: “A
vinda do Filho do Homem será como nos tempos de
Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam
e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada
perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a
todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho
do Homem. Dois homens estarão trabalhando no
campo: um será levado e o outro será deixado.
Duas mulheres estarão moendo no moinho: uma

10. PROFISSÃO DE FÉ

11. PRECES DA COMUNIDADE

S. Irmãos e irmãs, esperando ardentemente a
vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, imploremos
com mais fervor a sua misericórdia. Ele, que veio
ao mundo para evangelizar os pobres e curar
as pessoas de coração contrito, conceda hoje a
salvação a todos os que dela necessitam.
L. Para que a Igreja, guiada pelo Santo Espírito,
seja sinal e esperança de novos tempos para a
humanidade, rezemos ao Senhor:
T. Senhor, escutai-nos!
L. Para que os governantes, à luz do Evangelho,
governem com justiça, visando sempre à igualdade
social, para que todos possam viver dignamente,
rezemos ao Senhor:
T. Senhor, escutai-nos!
L. Para que as nossas comunidades vivenciem o
Advento com piedade e esperança, firmes na fé e
na oração, preparando, assim, os corações para
acolher o Menino Deus, rezemos ao Senhor:
T. Senhor, escutai-nos!
(Preces da comunidade)
S. Deus eterno e todo-poderoso, que salvais todos
os homens e não quereis a perda de nenhum,
ouvi as preces do vosso povo e fazei que os
acontecimentos do mundo decorram em paz
segundo vosso desígnio, e vossa Igreja tenha a
alegria de vos servir tranquilamente. P.C.N.S.
T. Amém!

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Os dons do pão e do
vinho, frutos do trabalho
humano, sejam a nossa
oferta de amor e gratidão.
Ofertando, cantemos:

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 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. Recebei, ó Deus, estas oferendas que escolhemos
entre os dons que nos destes, e o alimento que hoje
concedeis à nossa devoção torne-se prêmio da
redenção eterna. P.C.N.S.
T. Amém.

14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA (II)

Prefácio do Advento, IA (Missal, p.407)
“Cristo, Senhor e Juiz da História”
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,
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 o novo céu e a 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 de seu
Reino. Por isso, certos de sua vinda gloriosa, unidos
aos anjos, vossos mensageiros, vos louvamos,
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 honra e toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

15. RITO DA COMUNHÃO

A. O Senhor dará a sua bênção; e nossa terra, o
seu fruto.

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 2

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 cobrilos de paz e de esperança: / é Jesus que vem a ti.

17. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

S. Oremos: (pausa) 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. P.C.N.S.
T. Amém.

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.
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...

19. CANTO FINAL

Seremos a voz que clamará ao mundo: / Preparai
os caminhos do Senhor!
1. Envia-nos, Senhor, a preparar os teus caminhos;
contigo ao nosso lado, não iremos mais sozinhos.

RITOS FINAIS
A. Atentos e vigilantes! Assim devemos seguir
em missão, anunciando o Reino de Deus,
testemunhando, com as nossas vidas, a beleza do
discipulado. Preparemo-nos para receber a bênção.

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Advento (Missal, p.519)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

Diariamente, nosso Bispo Dom Pedro e os padres
de nossa diocese refletem conosco o Evangelho.
O programa é transmitido pelas mídias sociais da
Diocese, mas você pode receber os áudios pelo
seu WhatsApp.

Mande seu nome e paróquia para o número
(11) 99981-1233 ou aponte sua câmera do celular
no QR Code.

LITURGIA SEMANAL
2 feira: Is 4,2-6; Sl 121(122); Mt 8,5-11.
3a feira: Is 11,1-10; Sl 71(72); Lc 10,21-24.
4a feira: Rm 10,9-18; Sl 18(19A); Mt 4,18-22.
5a feira: Is 26,1-6; Sl 117(118); Mt 7,21.24-27.
6a feira: Is 29,17-24; Sl 26(27); Mt 9,27-31.
Sábado: Is 30,19-21.23-26; Sl 146(147A); Mt 9,35-10,1.6-8.
2º DAdv: Is 11,1-10; Sl 71(72); Rm 15,4-9; Mt 3,1-12.
a

Na próxima quarta-feira, dia 30/11, às 19h30,
toda nossa Diocese é convidada a celebrar seu
padroeiro, o Apóstolo Santo André! A celebração,
presidida por nosso bispo Dom Pedro, vai
acontecer na Paróquia Santo André (Matriz).
Como Igreja sinodal, participemos juntos deste
momento especial!
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