
da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser 
pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia 
do Pai (pausa).
S. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tende 
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que continuamente nos visitais com a graça do 
vosso Espírito, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, 
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 e cheio de 
misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma atividade 
terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, 
mas, instruídos pela vossa sabedoria, participemos da 
plenitude de sua vida. P.N.S.J.C. 
T. Amém.

A. Deus é fiel: Ele conduz o povo 
para a paz. João Batista, o precursor, 
anuncia a todos a salvação que virá 
do Senhor. Afinal, Ele faz conosco 
maravilhas. Ouçamos atentamente:

5. PRIMEIRA LEITURA (Br 5,1-9)

Leitura do Livro do Profeta Baruc. 
Despe, ó Jerusalém, a veste de luto e de aflição, e reveste, 
para sempre, os adornos da glória vinda de Deus. Cobre-
te com o manto da justiça que vem de Deus e põe na 
cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus mostrará teu 
esplendor, ó Jerusalém, a todos os que estão debaixo do 
céu. Receberás de Deus este nome para sempre: “Paz-da-
justiça e glória-da-piedade”. Levanta-te, Jerusalém, põe-te 
no alto e olha para o Oriente! Vê teus filhos reunidos pela 
voz do Santo, desde o poente até o levante, jubilosos por 
Deus ter-se lembrado deles. Saíram de ti, caminhando a pé, 
levados pelos inimigos. Deus os devolve a ti, conduzidos 
com honras, como príncipes reais. Deus ordenou que se 
abaixassem todos os altos montes e as colinas eternas, 
e se enchessem os vales, para aplainar a terra, a fim de 
que Israel caminhe com segurança, sob a glória de Deus. 
As florestas e todas as árvores odoríferas darão sombra a 
Israel, por ordem de Deus. Sim, Deus guiará Israel, com 
alegria, à luz de sua glória, manifestando a misericórdia 
e a justiça que dele procedem.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

RITOS INICIAIS

2º DOMINGO DO ADVENTO

 “Todas as pessoas verão a salvação.”

A. Continuando nossa caminhada rumo 
ao Natal do Senhor, somos encorajados, 
pois nos é anunciada a libertação e a 
salvação. Cabe a nós crescer no amor 
mútuo e preparar os caminhos para a 
vinda do Reino de Deus. 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 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. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e 

6. SALMO RESPONSORIAL / Sl 125 (126)
Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria!
• Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, / 

parecíamos sonhar; / encheu-se de sorriso nossa boca; 
/ nossos lábios, de canções.

• Entre os gentios se dizia: “Maravilhas / fez com eles 
o Senhor!” / Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, / 
exultemos de alegria!

• Mudai a nossa sorte, ó Senhor, / como torrentes no 
deserto. / Os que lançam as sementes entre lágrimas 
/ ceifarão com alegria.

• Chorando de tristeza sairão, / espalhando suas 
sementes; / cantando de alegria voltarão, / carregando 
os seus feixes!

7. SEGUNDA LEITURA (Fl 1,4-6.8-11)

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.
Irmãos, sempre em todas as minhas orações rezo por 
vós, com alegria, por causa da vossa comunhão conosco 
na divulgação do Evangelho, desde o primeiro dia até 
agora. Tenho a certeza de que aquele que começou em 
vós uma boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de 
Cristo Jesus. Deus é testemunha de que tenho saudade de 
todos vós, com a ternura de Cristo Jesus. E isto eu peço 
a Deus: que o vosso amor cresça sempre mais, em todo 
o conhecimento e experiência, para discernirdes o que 
é o melhor. E assim ficareis puros e sem defeito para o 
dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por 
Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! 
Voz que clama no deserto: (2x) “Preparai-lhe um 
caminho, (2x) uma estrada ao Senhor!” (2x)

9. EVANGELHO (Lc 3,1-6)

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.
No décimo-quinto ano do império de Tibério César, 
quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes 
administrava a Galileia; seu irmão Filipe, as regiões da 
Itureia e Traconítide; e Lisânias, a Abilene; quando Anás e 
Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de 
Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. 
E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um 
batismo de conversão para o perdão dos pecados, como 
está escrito no Livro das palavras do profeta Isaías: “Esta é 
a voz daquele que grita no deserto: ‘preparai o caminho 
do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, 
toda montanha e colina serão rebaixadas; as passagens 
tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão 
aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus’”.
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 
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da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser 
pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia 
do Pai (pausa).
S. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tende 
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que continuamente nos visitais com a graça do 
vosso Espírito, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, 
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 e cheio de 
misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma atividade 
terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, 
mas, instruídos pela vossa sabedoria, participemos da 
plenitude de sua vida. P.N.S.J.C. 
T. Amém.

A. Deus é fiel: Ele conduz o povo 
para a paz. João Batista, o precursor, 
anuncia a todos a salvação que virá 
do Senhor. Afinal, Ele faz conosco 
maravilhas. Ouçamos atentamente:

5. PRIMEIRA LEITURA (Br 5,1-9)

Leitura do Livro do Profeta Baruc. 
Despe, ó Jerusalém, a veste de luto e de aflição, e reveste, 
para sempre, os adornos da glória vinda de Deus. Cobre-
te com o manto da justiça que vem de Deus e põe na 
cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus mostrará teu 
esplendor, ó Jerusalém, a todos os que estão debaixo do 
céu. Receberás de Deus este nome para sempre: “Paz-da-
justiça e glória-da-piedade”. Levanta-te, Jerusalém, põe-te 
no alto e olha para o Oriente! Vê teus filhos reunidos pela 
voz do Santo, desde o poente até o levante, jubilosos por 
Deus ter-se lembrado deles. Saíram de ti, caminhando a pé, 
levados pelos inimigos. Deus os devolve a ti, conduzidos 
com honras, como príncipes reais. Deus ordenou que se 
abaixassem todos os altos montes e as colinas eternas, 
e se enchessem os vales, para aplainar a terra, a fim de 
que Israel caminhe com segurança, sob a glória de Deus. 
As florestas e todas as árvores odoríferas darão sombra a 
Israel, por ordem de Deus. Sim, Deus guiará Israel, com 
alegria, à luz de sua glória, manifestando a misericórdia 
e a justiça que dele procedem.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. SALMO RESPONSORIAL / Sl 125 (126)
Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria!
• Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, / 

parecíamos sonhar; / encheu-se de sorriso nossa boca; 
/ nossos lábios, de canções.

• Entre os gentios se dizia: “Maravilhas / fez com eles 
o Senhor!” / Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, / 
exultemos de alegria!

• Mudai a nossa sorte, ó Senhor, / como torrentes no 
deserto. / Os que lançam as sementes entre lágrimas 
/ ceifarão com alegria.

• Chorando de tristeza sairão, / espalhando suas 
sementes; / cantando de alegria voltarão, / carregando 
os seus feixes!

7. SEGUNDA LEITURA (Fl 1,4-6.8-11)

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.
Irmãos, sempre em todas as minhas orações rezo por 
vós, com alegria, por causa da vossa comunhão conosco 
na divulgação do Evangelho, desde o primeiro dia até 
agora. Tenho a certeza de que aquele que começou em 
vós uma boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de 
Cristo Jesus. Deus é testemunha de que tenho saudade de 
todos vós, com a ternura de Cristo Jesus. E isto eu peço 
a Deus: que o vosso amor cresça sempre mais, em todo 
o conhecimento e experiência, para discernirdes o que 
é o melhor. E assim ficareis puros e sem defeito para o 
dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por 
Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! 
Voz que clama no deserto: (2x) “Preparai-lhe um 
caminho, (2x) uma estrada ao Senhor!” (2x)

9. EVANGELHO (Lc 3,1-6)

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.
No décimo-quinto ano do império de Tibério César, 
quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes 
administrava a Galileia; seu irmão Filipe, as regiões da 
Itureia e Traconítide; e Lisânias, a Abilene; quando Anás e 
Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de 
Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. 
E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um 
batismo de conversão para o perdão dos pecados, como 
está escrito no Livro das palavras do profeta Isaías: “Esta é 
a voz daquele que grita no deserto: ‘preparai o caminho 
do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, 
toda montanha e colina serão rebaixadas; as passagens 
tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão 
aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus’”.
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. Ao Deus do universo, que faz maravilhas por nós, seu 
povo, e nos conduz à salvação, dirijamos nossas orações:

L. Senhor, concedei sempre à Igreja o dom de bem 
preparar vossos caminhos, anunciando o Evangelho com 
misericórdia, à luz do Ano Santo que será aberto nos 
próximos dias, nós vos pedimos cantando:
T. Vem, Senhor, vem nos salvar! / Com teu povo vem 
caminhar!
L. Senhor, dai-nos preparar os caminhos de nossa vida 
e de nossa comunidade, vivendo no mútuo amor e 
endireitando os caminhos para nossos irmãos, sobretudo 
os pobres, a fim de que todos possam ver a salvação, nós 
vos pedimos cantando:
T. Vem, Senhor, vem nos salvar! / Com teu povo vem 
caminhar!
L. Senhor, protegei os refugiados da Europa, que passam 
por um novo êxodo, a fim de que encontrem acolhida 
verdadeira e vivam com dignidade, nós vos pedimos 
cantando:
T. Vem, Senhor, vem nos salvar! / Com teu povo vem 
caminhar!

(Preces da comunidade)
S. Rezemos juntos pela evangelização no mundo inteiro, 
a fim de que seja eficaz para preparar o caminho do 
Reino que vem:
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. O Pai age em nós para que 
sejamos capazes de criar um mundo 
novo. Apresentemos nosso desejo 
de compromisso com a causa do 
Reino de Deus.

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. Acolhei, ó Deus, com bondade nossas humildes preces 
e oferendas e, como não podemos invocar os nossos 
méritos, venha em nosso socorro a vossa misericórdia. 
P.C.N.S. T. Amém.

14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III                                  
Prefácio do Advento I-A: 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 
louvar-vos e bendizer-vos, 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 a 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, 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.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
S. 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.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
S. 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.
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 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.
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T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. 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.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. 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, esposo de Maria, os vossos 
Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que não cessam 
de interceder por nós na vossa presença. 
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
S. 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, o nosso bispo Pedro, com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. 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. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. 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.
T. A todos saciai com vossa glória.
S. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
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. Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e vê: vem a ti a 
alegria do teu Deus.

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 assentais. 

Arrancastes do Egito esta videira / e expulsastes muita 
gente para 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!

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. Ao Deus do universo, que faz maravilhas por nós, seu 
povo, e nos conduz à salvação, dirijamos nossas orações:

L. Senhor, concedei sempre à Igreja o dom de bem 
preparar vossos caminhos, anunciando o Evangelho com 
misericórdia, à luz do Ano Santo que será aberto nos 
próximos dias, nós vos pedimos cantando:
T. Vem, Senhor, vem nos salvar! / Com teu povo vem 
caminhar!
L. Senhor, dai-nos preparar os caminhos de nossa vida 
e de nossa comunidade, vivendo no mútuo amor e 
endireitando os caminhos para nossos irmãos, sobretudo 
os pobres, a fim de que todos possam ver a salvação, nós 
vos pedimos cantando:
T. Vem, Senhor, vem nos salvar! / Com teu povo vem 
caminhar!
L. Senhor, protegei os refugiados da Europa, que passam 
por um novo êxodo, a fim de que encontrem acolhida 
verdadeira e vivam com dignidade, nós vos pedimos 
cantando:
T. Vem, Senhor, vem nos salvar! / Com teu povo vem 
caminhar!

(Preces da comunidade)
S. Rezemos juntos pela evangelização no mundo inteiro, 
a fim de que seja eficaz para preparar o caminho do 
Reino que vem:
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. O Pai age em nós para que 
sejamos capazes de criar um mundo 
novo. Apresentemos nosso desejo 
de compromisso com a causa do 
Reino de Deus.

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. Acolhei, ó Deus, com bondade nossas humildes preces 
e oferendas e, como não podemos invocar os nossos 
méritos, venha em nosso socorro a vossa misericórdia. 
P.C.N.S. T. Amém.

14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III                                  
Prefácio do Advento I-A: 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 
louvar-vos e bendizer-vos, 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 a 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, 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.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
S. 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.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
S. 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.
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 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.

17. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Alimentados pelo pão espiritual, nós 
vos suplicamos, ó Deus, que, pela participação nesta 
Eucaristia, nos ensineis a julgar com sabedoria os valores 
terrenos e a colocar nossas esperanças nos bens eternos. 
P.C.N.S. T. Amém.   

A. O que significa “preparar o caminho 
do Senhor”? Certamente é discernir, à luz 
da Palavra, se nossas ações correspondem 
ao amor misericordioso de Deus por nós. 
Somos instrumentos de Deus no anúncio 
da salvação, que é para todos.
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T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. 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.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. 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, esposo de Maria, os vossos 
Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que não cessam 
de interceder por nós na vossa presença. 
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
S. 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, o nosso bispo Pedro, com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. 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. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. 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.
T. A todos saciai com vossa glória.
S. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
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. Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e vê: vem a ti a 
alegria do teu Deus.

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 assentais. 

Arrancastes do Egito esta videira / e expulsastes muita 
gente para 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) Alimentados pelo pão espiritual, nós 
vos suplicamos, ó Deus, que, pela participação nesta 
Eucaristia, nos ensineis a julgar com sabedoria os valores 
terrenos e a colocar nossas esperanças nos bens eternos. 
P.C.N.S. T. Amém.   

A. O que significa “preparar o caminho 
do Senhor”? Certamente é discernir, à luz 
da Palavra, se nossas ações correspondem 
ao amor misericordioso de Deus por nós. 
Somos instrumentos de Deus no anúncio 
da salvação, que é para todos.
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18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

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.

(Continuação do domingo anterior – 
Texto referencial)

O papa Francisco e a bula Misericordiae 
Vultus 
19. No Natal, celebramos a vinda de Jesus 
Cristo. O papa Francisco inicia a sua Bula 
de Proclamação do Jubileu Extraordinário 
da Misericórdia afirmando o seguinte: 
“Jesus Cristo é o rosto da misericórdia 
do Pai. O mistério da fé cristã parece 
encontrar nestas palavras a sua síntese. Tal 
misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu 
o seu clímax em Jesus de Nazaré”. No 
Natal, a misericórdia de Deus vem ao nosso 
encontro na pessoa de Jesus. Devemos 
ver nele e aprender dele as exigências 
da misericórdia, assim como nos alegrar, 
porque Deus nos ama tanto. 
20. A misericórdia, no dizer do papa 
Francisco, é o ato último e supremo pelo 
qual Deus vem ao nosso encontro. Deus é 
amor e a misericórdia é a forma amorosa 
que Deus escolheu para se relacionar 
conosco. Jesus nos disse: “Eu vos dou um 
novo mandamento: amai-vos uns aos 
outros. Como eu vos amei, assim também 
vós deveis amar-vos uns aos outros” 
(Jo 13,34). Jesus nos mostrou o amor 
misericordioso de Deus para conosco e 
nós devemos nos aprofundar na vivência 
da misericórdia, para sermos obedientes ao 
novo mandamento de Jesus. 
21. Para que possamos crescer na vivência 
da misericórdia, é necessário que façamos a 
experiência da misericórdia que Deus tem 
por nós; é necessário que experimentemos 
o seu amor em nossas vidas. E o amor 
de Deus se manifesta de forma mais 
profunda no perdão dos pecados. Todos 
nós experimentamos esse amor, pois todos 
somos pecadores, mas nem sempre temos 
consciência disso. 
22. A partir dessa tomada de consciência, 

poderemos mostrar ao mundo, conforme 
nos pede o papa Francisco, que “a 
misericórdia de Deus não é uma ideia 
abstrata, mas uma realidade concreta, pela 
qual Ele revela o seu amor como o de um 
pai e de uma mãe que se comovem pelo 
próprio filho até o mais íntimo das suas 
vísceras”. 
23. Com isso, percebemos a importância 
da misericórdia no trabalho evangelizador: 
precisamos levar a humanidade a fazer 
a experiência do amor misericordioso 
de Deus, não só em vista da própria 
salvação, mas também para desenvolver 
com os irmãos e as irmãs novas formas 
de relacionamento, fundamentadas na 
misericórdia como caminho de superação 
da cultura da morte, presente na nossa 
sociedade, através da construção da 
civilização do amor. 
Neste contexto, a Campanha para a 
Evangelização 
24. O papa Francisco, na bula Misericordiae 
Vultus, nos diz que “A Igreja tem a missão de 
anunciar a misericórdia de Deus, coração 
pulsante do Evangelho, que por meio dela 
deve chegar ao coração e à mente de 
cada pessoa” (n. 12). Por causa disso, a 
Campanha para a Evangelização deste ano 
escolheu como tema a Misericórdia. 
25. O Natal é, por excelência, a experiência 
do Deus misericordioso, que enviou 
seu Filho ao mundo para concretizar 
o seu plano salvífico da humanidade. 
Somos convidados a fazer deste Natal, no 
contexto do Ano Santo Extraordinário da 
Misericórdia, uma rica experiência do amor 
de Deus. 
26. O mundo precisa fazer esta experiência 
nova de Natal, para viver seu verdadeiro 
espírito. Como sabemos, o Natal se tornou 
uma festa mundana: a festa do comércio, 
do lucro, do consumo, da gula e da 
embriaguez. Em nome do nascimento de 

Jesus, muita gente faz tudo o que Ele não 
faria nem gostaria que alguém fizesse. 
O mito do Papai Noel é o dono da festa 
e muitos são excluídos dela por falta 
de recursos. É uma experiência de pura 
materialidade. 
27. O papa Francisco nos diz: “A primeira 
verdade da Igreja é o amor de Cristo. E, deste 
amor que vai até ao perdão e ao dom de si 
mesmo, a Igreja faz-se serva e mediadora 
junto dos homens. Por isso, onde a Igreja 
estiver presente, aí deve ser evidente a 
misericórdia do Pai”. Que o Natal seja 
marcado pela presença evangelizadora da 
Igreja anunciando a misericórdia. 
28. A Campanha para a Evangelização deve 
sensibilizar todos os fieis para que possam 
contribuir, seja pela atuação pastoral, seja 
pela ajuda material, com o anúncio desta 
verdade: Jesus é a maior manifestação da 
misericórdia de Deus. 
A Coleta para a Evangelização 
O gesto concreto de colaboração dos 
discípulos e das discípulas missionários(as) 
na Coleta para a Evangelização será 
partilhado, solidariamente, entre as 
Dioceses, os 18 Regionais da CNBB e a 
CNBB nacional, visando à execução de 
suas atividades evangelizadoras.
Dia 13 de dezembro – Coleta para a 
Evangelização 
A Campanha para a Evangelização segue 
o exemplo das primeiras comunidades, às 
quais Paulo recomendava que os que têm 
se enriqueçam de boas obras, deem com 
prodigalidade e repartam com os demais 
(cf. 2Cor 8 e 9). 
Vamos preparar e animar essa importante 
coleta, que acontecerá no próximo 
domingo, 3º Domingo do Advento. 
Você pode ler mais sobre a destinação desta 
coleta no site:
http://campanhas.cnbb.org.br/campanha/
evangelizacao2015
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