MISSÃO CATÓLICA NOSSA SENHORA APARECIDA

1º DOMINGO DO ADVENTO
2 DE DEZEMBRO DE 2018 - ANO C
seu símbolo a graça de preparar
nossos corações para o Advento do
vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. T. Amém.

ATO PENITENCIAL

Com.: Iniciamos um novo Ano Litúrgico, celebrando o Tempo do
Advento. Ao acender a primeira vela da coroa do Advento, façamos
deste tempo sagrado um roteiro espiritual de oração e boas obras;
tempo também de reunir as famílias
nos grupos de novena, para que o
verdadeiro espírito do Natal reine
nos lares cristãos e aproxime as
pessoas afastadas da fé.
CANTO DE ENTRADA
(Sugestão)
1. Senhor, vem salvar teu povo /
das trevas, da escravidão / Só Tu és
nossa esperança, és nossa libertação.
/: Vem, Senhor, vem nos salvar /
com teu povo vem caminhar :/
2. Contigo o deserto é fértil / a terra
se abre em flor / Da rocha brota
água viva / da treva nasce esplendor.

3. Tu marchas à nossa frente / és
força, caminho e luz / vem logo
salvar teu povo / não tardes, Senhor
Jesus.
SAUDAÇÃO INICIAL

P. No início desta celebração eucarística, façamos um breve exame de
consciência e humildemente peçamos a Deus a Sua misericórdia.
Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que
pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão
grande culpa. E peço à Virgem
Maria, aos anjos e santos e a vós,
irmãos e irmãs, que rogueis por
mim a Deus, nosso Senhor.
P. Deus Pai misericordioso, tende
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna.
T. Amém.

P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos /: Senhor, tende piedade de nós :/
cumula de toda a alegria e paz em /: Cristo, tende piedade de nós :/
nossa fé, pela ação do Espírito San- /: Senhor, tende piedade de nós :/
to, esteja convosco.
ORAÇÃO DO DIA
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
P. Oremos: Ó Deus todo-poderoso,
concedei a vossos fiéis o ardente
BÊNÇÃO DA
desejo de possuir o reino celeste,
COROA DO ADVENTO
para que, acorrendo com as nossas
P. A nossa proteção está no Nome boas obras ao encontro do Cristo
que vem, sejamos reunidos à sua
do Senhor.
direita na comunidade dos justos.
T. Que fez o céu e a terra.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosP. Ó Pai, em quem todas as coisas so Filho, na unidade do Espírito
são santificadas, abençoai esta co- Santo.
roa e concedei a nós que usamos T. Amém.
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LITURGIA DA PALAVRA

Com.: A liturgia da Palavra nos
orienta a viver como autênticos
profetas. O anúncio do Reino de
Deus nos compromete com um
mundo novo, onde habitará a justiça, reinará o amor, não faltará o
perdão.
I LEITURA (Jr 33, 14-16)
Leitura 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 designála: “O Senhor é a nossa Justiça”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
SALMO RESPONSORIAL (24)
Senhor meu Deus, a vós elevo a
minha alma!
1. 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!
2. 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.
3. Verdade e amor são os caminhos
do Senhor para quem guarda sua
Aliança e seus preceitos. O Senhor
se torna íntimo aos que o temem e
lhes dá a conhecer sua Aliança.
II LEITURA (1Tes 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.

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.
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
ACLAMAÇÃO
sob Pôncio Pilatos, foi crucificado,
AO EVANGELHO
morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
terceiro dia, subiu aos céus; está
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bon- sentado à direita de Deus Pai tododade, e a vossa salvação nos con- poderoso, donde há de vir a julcedei!
gar os vivos e os mortos. Creio no
Espírito Santo; na santa Igreja caEVANGELHO
tólica; na comunhão dos santos; na
(Lc 21, 25-28. 34-36)
remissão dos pecados; na ressurreição da carne; na vida eterna.
P. O Senhor esteja convosco.
Amém.
T. Ele está no meio de nós.
ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.
P. Dirijamos a nosso Deus e Pai,
T. Glória a vós, Senhor.
juntamente com o nosso louvor, a
Naquele tempo disse Jesus a seus nossa oração, comprometendo-nos
discípulos: “Haverá sinais no sol, com a Palavra que ouvimos e medina lua e nas estrelas. Na terra, as tamos:
nações ficarão angustiadas, com 1. Senhor, que a vossa Igreja anunpavor do barulho do mar e das on- cie sempre com esperança a presendas. Os homens vão desmaiar de ça de vosso Filho entre nós, abramedo, só em pensar no que vai çando a causa da justiça e da unidaacontecer ao mundo, porque as for- de entre os povos, nós vos pediças do céu serão abaladas. Então mos:
eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder T. Senhor, nossa justiça, ouvinos!
e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e 2. Senhor, que a celebração do noerguei a cabeça, porque a vossa li- vo ano litúrgico motive nossa cobertação está próxima. Tomai cui- munidade a testemunhar aquilo que
dado para que vossos corações não vivencia na liturgia, anunciando o
fiquem insensíveis por causa da vosso Reino pela prática das boas
gula, da embriaguez e das preocu- obras, nós vos pedimos:
pações da vida, e esse dia não caia T. Senhor, nossa justiça, ouvide repente sobre vós; pois esse dia nos!
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3. Senhor, que ao nos prepararmos
para o Natal do Senhor, possamos
alimentar nossa esperança em vosso Filho que há de vir, amando-o
nos pobres e sofredores, nós vos
pedimos:
T. Senhor, nossa justiça, ouvinos!
P. Pai misericordioso e justo, ouvi
nossa humilde oração e ajudai-nos
a viver o que nos ensinais nas Sagradas Escrituras. Por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
P. 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.
ORAÇÃO SOBRE
AS OFERENDAS

P. 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. Por
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(Prefácio do Advento I, pág. 406)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso
Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo o 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 abrirnos o caminho da salvação.
Revestido de sua glória, ele virá
uma segunda vez para concedernos 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!
P. 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!
P. 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.
P. 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.
P. Eis o mistério da fé!

P. 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!
P. 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!
P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja que se faz presente pelo
mundo inteiro: que ela cresça na
caridade, com o Papa N., com o
nosso arcebispo N., e todos os ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
P. 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!
P. Enfim, nós vos pedimos, tende
piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu
esposo São José, 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!
P. 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.

RITO DA COMUNHÃO
T. Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice,
anunciamos, Senhor, a vossa P. Rezemos, com amor e confiança,
morte, enquanto esperamos a a oração que o Senhor nos ensinou:
T. Pai nosso...
vossa vinda!
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P. 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.
P. 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 a 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.
P. A paz do Senhor esteja sempre
convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos com
um gesto de comunhão fraterna!

3. Uma voz clama no deserto com
vigor / “preparai hoje os caminhos
do Senhor” / Tirai do mundo a violência e a ambição /: que não nos
deixam ver no outro um irmão :/
4. Distribuí os vossos bens com
igualdade / fazei da terra germinar
fraternidade / O Deus da Vida marchará com o seu povo /: e homens
novos viverão num mundo novo :/
5. Vem, ó Senhor, ouve o clamor
da tua gente / que luta e sofre, porém crê que estás presente / Não
abandones os teus filhos, Deus fiel /: porque Teu nome é Deusconosco, Emanuel :/
ORAÇÃO DEPOIS
DA COMUNHÃO

P. Alegrando-vos agora pela vinda
do Salvador feito homem, sejais
recompensados com a vida eterna,
quando vier de novo em sua glória.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz e o Senhor vos
acompanhe. T. Graças a Deus.
CANTO FINAL
ORAÇÃO DO ADVENTO
Senhor, nós esperamos a Tua vinda. Não tardes mais! Senhor, nós
te esperamos; vem logo, vem nos
salvar! Bendito sejais, Deus de
nossos pais, que acompanhas o
povo nas alegrias e nas tristezas.
Sois o Deus da Vida e da Esperança. Ilumina a nossa vida com a luz
do nascimento do Teu Filho. No
Advento esperamos Jesus; que Ele
nos liberte das trevas do egoísmo e
do pecado. Queremos realizar um
verdadeiro encontro com Cristo,
na celebração do Seu Natal. Ó Senhor, Tu nos chama à conversão:
para Ti vamos preparar o nosso
coração! Abençoe e guia nossa vida e a vida de nossas famílias.
Amém.

P. Oremos: Aproveite-nos, ó Deus,
a participação nos vossos mistérios.
Fazei que eles nos ajudem a amar
desde agora o que é do céu e, camiABRAÇO DA PAZ
nhando entre as coisas que passam,
T. /: Cordeiro de Deus que tirais abraçar as que não passam. Por
o pecado do mundo, tende pieda- Cristo, nosso Senhor. T. Amém.
de de nós. :/ Cordeiro de Deus
que tirais o pecado do mundo,
BÊNÇÃO FINAL - SOLENE
dai-nos a paz.
(Missal Romano, p. 519)
P. Felizes os convidados para a
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de P. O Senhor esteja convosco.
Deus, que tira o pecado do mundo. T. Ele está no meio de nós.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de P. Que o Deus onipotente e miserique entreis em minha morada, cordioso vos ilumine com o advenmas dizei uma palavra e serei sal- to do seu Filho, em cuja vinda creSaint Vincent Church &
vo(a).
des e cuja volta esperais, e derrame
Our Lady Aparecida Mission
sobre vós as suas bênçãos.
6350 NW 18th St Margate, FL
CANTO DE COMUNHÃO
T. Amém.
33063. Fone: 954-972-0434. Fax:
(Sugestão)
954-971-9411. Websites:
P. Que durante esta vida ele vos
torne firmes na fé, alegres na espewww.catolicosnaflorida.org e
/: Vem, ó Senhor com o teu povo
rança, solícitos na caridade.
stvincentcatholicchurchmargate.org
caminhar / Teu corpo e sangue
T. Amém.
vida e força vem nos dar :/
E-mail: stvincent7@aol.com.
1. A Boa Nova proclamai com alegria / Deus vem a nós, Ele nos salva e nos recria / E o deserto vai florir e se alegrar /: da terra seca flores, frutos vão brotar :/
2. Eis nosso Deus e Ele vem para
salvar / com Sua força vamos juntos caminhar / e construir um mundo novo e libertado /: do egoísmo,
da injustiça e do pecado :/
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