
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).

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.

A. O Senhor,   por  meio do profeta Jeremias, 
nos dá uma mensagem de esperança 
em meio a tantos desafios que nos 
afligem. Somos chamados a ficar firmes 
e a construir um mundo novo, que 
confia no Senhor e que sabe aplicar 
seu projeto de amor. Ouçamos:

5. 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. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar 
de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça 
na terra. 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.
T. Graças a Deus.

6. SALMO RESPONSORIAL / Sl 24 (25)
Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma! 
• Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos / e fazei-me 

conhecer a vossa estrada! / Vossa verdade me oriente e 
me conduza, / porque sois o Deus da minha salvação!

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

RITOS INICIAIS

1º DOMINGO DO ADVENTO
“Vinde, Senhor!”

A. Iniciamos hoje um novo ano litúrgico 
e renovamos nossa esperança na vinda 
definitiva do Senhor, celebrando a 
encarnação de Deus  em nossa 
humanidade. A coroa do Advento que 
vamos acender reflete na luz nosso 
sentimento de espera e prontidão. São 
os nossos gestos de amor que preparam 
a vinda do Senhor Jesus. Com firme 
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.

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.
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• Verdade e amor são os caminhos do Senhor / para quem 
guarda sua Aliança e seus preceitos. / O Senhor se torna 
íntimo dos que o temem / e lhes dá a conhecer sua Aliança.

7. SEGUNDA LEITURA (1Ts 3,12 – 4,2)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Tessalonicenses.
Irmãos: 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. Que 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. Enfim, 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! Conheceis, de fato, as instruções que temos 
dado em nome do Senhor Jesus.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:
Vem mostrar-nos, ó Senhor, (2x) tua grande compaixão. 
(2x) Dá-nos tua salvação! (2x)

9. EVANGELHO (Lc 21,25-28.34-36)

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 disse Jesus a seus discípulos: “Haverá 
sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações 
ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das 
ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar 
no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu 
serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, 
vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando 
estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei 
a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai 
cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis 
por causa da gula, da embriaguez e das preocupações 
da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós; pois 
esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os 
habitantes de toda a terra. Portanto, 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.             
T. Glória a vós, Senhor.

10. PROFISSÃO DE FÉ
T. Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador do 
céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. 
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de 
Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos: Deus de 
Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, 
gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas 
as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa 
salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito 
Santo, no seio da virgem Maria, e se fez homem. Também 
por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e 
foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as 
Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita 
do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os 
vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim. Creio no 
Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e 
do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado; 

ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, 
católica e apostólica. Professo um só batismo para 
remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos 
e a vida do mundo que há de vir. Amém!

11. PRECES DA COMUNIDADE
S. Apresentemos ao Senhor nossas preces, com confiança 
filial:
L. Senhor,  auxiliai a Igreja em seu anúncio da Verdade 
e da esperança, da justiça e da paz,  nós vos pedimos 
cantando:
T. Vem, Senhor, vem nos salvar! Com teu povo vem 
caminhar!
L. Senhor,  ajudai-nos a crescer na fé, sobretudo agora, 
quando iniciamos um novo ano litúrgico, nós vos 
pedimos cantando:
T. Vem, Senhor, vem nos salvar! Com teu povo vem 
caminhar!
L. Senhor, que a Campanha para a Evangelização desperte 
em nós o sentimento de pertença ao vosso projeto, a fim 
de nos empenharmos em trabalhar em favor daqueles 
que estão afastados das nossas comunidades, nós vos 
pedimos cantando:
T. Vem, Senhor, vem nos salvar! Com teu povo vem 
caminhar!

(Preces da comunidade)
S. Rezemos juntos, concluindo nosso momento de preces, 
a Oração pela Campanha para a Evangelização de 2015:
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 tempo. 
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. Demos graças a Deus, porque Ele 
nos constituiu como família ao redor 
de seu Filho. Por isso, a comunidade 
dos Tessalonicenses é modelo de 
fraternidade para nós. Apresentemos 
ao Pai nossos dons, cantando: 

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. 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.
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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, 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.  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 II
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 vos 
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!

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.   

A.  A liturgia de hoje nos aponta para a 
esperança na vinda definitiva do Senhor. 
Por isso, precisamos trabalhar em prol 
de uma sociedade mais justa, onde 
haja paz e pessoas sempre atentas ao 
projeto de Deus. Somos convidados a dar 
passos maiores na fraternidade, para bem 
acolhermos o Messias que vem!

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!

14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II                                    
Prefácio do Advento, I: As duas vindas 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. 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:
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. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos 
deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!
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!

RITOS FINAIS



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.

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!

LEITURAS DA SEMANA
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A CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO
(Continuação do domingo anterior – Texto referencial)

A Campanha para a Evangelização 
2015 tem como tema: 
“Sede Misericordiosos”. 

Jesus: Deus salvará seu povo de seus 
pecados 

9. O Evangelho de São Mateus nos diz: 
“José, seu esposo, sendo justo e não 
querendo denunciá-la publicamente, 
pensou em despedi-la secretamente. 
Mas, no que lhe veio esse pensamento, 
apareceu-lhe em sonho que lhe disse: 
José, filho de Davi, não tenhas receio 
de receber Maria, tua esposa; o que 
nela foi gerado vem do Espírito Santo. 
Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o 
nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu 
povo dos seus pecados” (Mt 1,19-21). 
10. Jesus veio ao mundo como salvador 
e manifestou isso com palavras e com 
gestos. Afirmou que “Deus enviou o seu 
Filho ao mundo, não para condenar o 
mundo, mas para que o mundo seja 
salvo por ele” (Jo 3,17). “Dá a sua vida 
para a salvação do mundo” (cf. Jo 6,51).
11. Esta salvação nos mostra o Deus 
misericordioso que veio ao nosso 
encontro. No cântico do Magnificat, 
Maria afirma que Deus “acolheu 
Israel, seu servo, lembrando-se de sua 
misericórdia” (Lc 1,54). 
12. E o Deus misericordioso exige 
de nós misericórdia. Jesus afirmou: 
“Felizes os misericordiosos, porque 
alcançarão misericórdia!” (Mt 5,7). 
Também nos diz que “com o mesmo 
julgamento com que julgardes os 
outros sereis julgados; e a medida que 

usardes para os outros servirá para vós” 
(Mt 7,2). 

13. O Natal nos manifesta este amor 
misericordioso de Deus e nos convida 
a viver segundo esse amor. 
A missão da Igreja e o anúncio 
querigmático 
14. A Igreja é a continuadora da 
obra de Cristo e cumpridora do seu 
mandato: Ide, pois, e ensinai a todas 
as nações; batizai-as em nome do Pai, 
e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-
as a observar tudo o que vos prescrevi. 
Eis que estou convosco todos os dias, 
até o fim do mundo (cf. Mt 28,19-
20). Fazer discípulos de Jesus é criar 
condições para que a misericórdia se 
faça presente nos corações dos fieis. 
15. Este trabalho tem início com o 
querigma, o primeiro anúncio, assim 
definido pelo Papa Francisco: “É o fogo 
do Espírito que se dá sob a forma de 
línguas e nos faz crer em Jesus Cristo, 
que, com a sua morte e ressurreição, 
nos revela e comunica a misericórdia 
infinita do Pai”. Anunciar a salvação 
em Jesus Cristo é anunciar o Deus 
misericordioso que vem ao nosso 
encontro. Não se trata de um mero 
anúncio que precisa ser conhecido no 
seu conteúdo, mas o anúncio de uma 
forma de relacionamento amoroso e 
misericordioso entre o nosso Deus e 
seus filhos e suas filhas. 
16. Este anúncio querigmático deve 
ser assumido comunitariamente e, por 
isso, nunca podemos nos esquecer 
que a comunidade é evangelizadora 

principalmente porque ela é capaz 
de vincular o querigma com a 
realidade local, de modo que a Palavra 
anunciada se torna ao mesmo tempo 
pertinente com a situação do povo em 
geral e cria laços entre as pessoas e o 
próprio Deus, num processo constante 
de construção de comunhão. 
17. Por responder às necessidades 
da comunidade local, o anúncio 
querigmático é o caminho para a 
construção da verdadeira misericórdia, 
que é resultado do diálogo entre a 
Palavra anunciada e todas as situações 
de morte que são causa de infelicidade 
das pessoas. 
18. Somente a comunidade 
evangelizadora e evangelizada é 
uma comunidade verdadeiramente 
misericordiosa e, por isso, bem-
aventurada. Por isso, nos preparando 
para celebrar o Natal do Senhor, 
devemos nos empenhar no trabalho 
evangelizador para manifestar o 
Natal como a chegada daquele que 
nos traz a salvação e nos mostra, no 
seu significado mais profundo e em 
todas as suas decorrências, o amor 
misericordioso do nosso Deus. 

Você pode ler mais sobre a Campanha 
para a Evangelização, da CNBB, no 
site:
http://campanhas.cnbb.org.br/
campanha/evangelizacao2015

Participe da coleta da Campanha para 
a Evangelização: 12 e 13 de dezembro 
de 2015 – 3º Domingo do Advento


