
Com.: Neste tempo de Advento 
somos questionados sobre o signifi-
cado da expressão “ser profetas”. 
Antes de tudo significa receber um 
anúncio de esperança. “Todo vale 
será aterrado e toda montanha será 
rebaixada.” Deus rebaixará as mon-
tanhas e aterrará os vales da sober-
ba, da injustiça social, da increduli-
dade, e aplainará o caminho da 
conversão. 
 

CANTO DE ENTRADA 
(Sugestão) 

 

1. Senhor, vem salvar teu povo / 
das trevas, da escravidão / Só Tu és 
nossa esperança, és nossa liberta-
ção. 

/: 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 esplen-
dor.  

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

 
SAUDAÇÃO INICIAL 

 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. T. Amém. 

P. A vós, irmãos, paz e fé da parte 
de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus 
Cristo. 

T. Bendito seja Deus, que nos re-
uniu no amor de Cristo. 
 
ORAÇÃO PARA ACENDER A 
SEGUNDA VELA DA COROA 

DO ADVENTO 

P. Senhor, acendemos a segunda 
vela desta Coroa do Advento para 
que possamos preparar nossos cora-
ções para a vinda do vosso Filho. 
Protegei-nos dos maus costumes e 
inflamai nossos corações a uma 
contínua conversão de vida, para 
que, servindo a vós em nossos ir-
mãos, possamos fugir da escuridão 
do pecado e ir ao encontro do nosso 
Salvador, Jesus Cristo, que vive e 
reina na unidade do Espírito Santo. 
T. Amém. 

 
ATO PENITENCIAL 

 
P. Reconheçamos ser pecadores e 
invoquemos com confiança a mise-
ricórdia do Pai. 

Confessemos os nossos pecados: 

T. Confesso a Deus todo-podero-
so e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes, por pensa-
mentos e palavras, atos e omis-
sões, 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 nos-
sos pecados e nos conduza à vida 
eterna. T. Amém. 
 

ORAÇÃO DO DIA  
 
P. Oremos: Ó Deus todo-poderoso 
e cheio de misericórdia, nós vos 
pedimos que nenhuma atividade 
terrena nos impeça de correr ao en-
contro do vosso Filho, mas, instruí-
dos pela vossa sabedoria, participe-
mos da plenitude de sua vida. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito San-
to. T. Amém. 

MISSÃO CATÓLICA NOSSA SENHORA APARECIDA 
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LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: A Palavra de Deus nos re-
corda que todos, batizados em Cris-
to, participamos da sua missão pro-
fética, isto é, temos o dever de 
anunciar as situações mundanas 
que são contra o Evangelho. 
 

I LEITURA (Br 5, 1-9) 
 
Leitura do Livro do Profeta Ba-
ruc. 

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 Jerusa-
lém, a todos os que estão debaixo 
do céu. Receberás de Deus este no-
me para sempre: “Paz-da-justiça e 
glória-da-piedade”. Levanta-te, Je-
rusalém, 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, con-
duzidos com honras, como prínci-
pes 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 segu-
rança, sob a glória de Deus. As flo-
restas 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. 
 
SALMO RESPONSORIAL (125)  
 
Maravilhas fez conosco o Senhor,  
exultemos de alegria! 

1. Quando o Senhor reconduziu 
nossos cativos, parecíamos sonhar; 
encheu-se de sorriso nossa boca, 
nossos lábios, de canções. 

2. Entre os gentios se dizia: 
“Maravilhas fez com eles o Se-
nhor!” Sim, maravilhas fez conosco 
o Senhor, exultemos de alegria! 

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

4. Chorando de tristeza sairão, es-
palhando suas sementes; cantando 
de alegria voltarão, carregando os 
seus feixes! 
 

II 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 co-
nosco na divulgação do Evangelho, 
desde o primeiro dia até agora. Te-
nho a certeza de que aquele que 
começou em vós uma boa obra, há 
de levá-la à perfeição até ao 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 puro 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. 

 
ACLAMAÇÃO AO 

EVANGELHO 
 
Aleluia, Aleluia, Aleluia.  

Preparai o caminho do Senhor, en-
direitai suas veredas. Toda a carne 
há de ver, a salvação do nosso Deus. 
 

EVANGELHO (Lc 3, 1-6) 

P. O Senhor esteja convosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

P. 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 Judéia, 
Herodes administrava a Galiléia, 
seu irmão Filipe, as regiões da Itu-
réia e Traconítide, e Lisânias a Abi-
lene; 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 Jor-
dão, pregando um batismo de con-
versão para o perdão dos pecados, 
como está escrito no Livro das pa-
lavras do profeta Isaías: “Esta é a 
voz daquele que grita no deserto: 
preparai o caminho do Senhor, en-
direitai suas veredas. Todo vale se-
rá aterrado, toda montanha e colina 
serão rebaixadas; as passagens tor-
tuosas 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. 
 

PROFISSÃO DE FÉ 
 

T. Creio em Deus Pai todo-podero-
so, 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 man-
são dos mortos; ressuscitou ao ter-
ceiro dia, subiu aos céus; está sen-
tado à direita de Deus Pai todo-
poderoso, donde há de vir a jul-
gar os vivos e os mortos. Creio no 
Espírito Santo; na santa Igreja ca-
tólica; na comunhão dos santos; na 
remissão dos pecados; na ressur-
reição da carne; na vida eterna. 
Amém. 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS 
 
P. A Deus, que nos fala de paz, e 
nos fala ao coração, dirigimos as 
nossas preces, dizendo: 

T. Vinde, Senhor, e consolai o vosso 
Povo! 

2 



1. Para que a Igreja anuncie a todos os 
povos a “Boa Nova” de que Deus ama 
este mundo, nos ama a todos nós e nos 
conduz para a sua Luz, nós vos pedi-
mos: 

T. Vinde, Senhor, e consolai o vosso 
Povo! 

2. Para que os governantes promovam 
a transformação deste mundo, como 
lugar de justiça, de bem e de paz para 
todas as pessoas, nós vos pedimos: 

T. Vinde, Senhor, e consolai o vosso 
Povo! 

3. Para que os que se encontram sozi-
nhos, os desesperados e os desanima-
dos, encontrem nos nossos gestos de 
proximidade a consolação que vem de 
Deus, nós vos pedimos: 

T. Vinde, Senhor, e consolai o vosso 
Povo! 

4. Por todos nós, para que tenhamos a 
coragem de preparar, no deserto da 
solidão, um jardim de recolhimento, 
onde Deus nos possa falar ao coração, 
nós vos pedimos: 

T. Vinde, Senhor, e consolai o vosso 
Povo! 

P. Senhor, nosso Deus, Pai de mi-
sericórdia e Deus de toda a conso-
lação, atendei-nos no que vos pedi-
mos, com fé e humildade. Por Cris-
to, 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. Acolhei, ó Deus, com bondade 
nossas humildes preces e oferen-
das, e, como não podemos invocar 
os nossos méritos, venha em nosso 
socorro a vossa misericórdia. Por 
Cristo, nosso Senhor. T. Amém. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
(Prefácio do Advento IA 

Missal Romano, pág. 407) 
 
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 salva-
ção. 

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação louvar-vos 
e bendizer-vos, Senhor, Pai santo, 
Deus eterno e todo-poderoso, prin-
cípio e fim de todas as coisas. 

Vós preferistes ocultar o dia e a ho-
ra em que Cristo, vosso Filho, Se-
nhor e Juiz da História, aparecerá 
nas nuvens do céu, revestido de 
poder e majestade. Naquele tre-
mendo e glorioso dia, passará o 
mundo presente e surgirá novo céu 
e 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 testemunhe-
mos na caridade, enquanto espera-
mos a feliz realização de seu Reino. 

Por isso, certos de sua vinda glorio-
sa, unidos aos anjos, vossos mensa-
geiros, 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. Hosa-
na nas alturas! Bendito o que 
vem em nome do Senhor! Hosana 
nas alturas!  

P. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que cri-
astes proclama o vosso louvor, por-
que, por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, e pela força do Espí-
rito Santo, dais vida e santidade a 
todas as coisas e não cessais de reu-
nir o vosso povo, para que vos ofe-
reça em toda parte, do nascer ao 
pôr-do-sol, um sacrifício perfeito. 

T. Santificai e reuni o vosso povo! 

P. 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 Se-
nhor nosso, que nos mandou cele-
brar este mistério. 

T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor! 

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: IS-
TO É O MEU CORPO, QUE SE-
RÁ ENTREGUE POR VÓS. 

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: ES-
TE É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SE-
RÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 

P. Eis o mistério da fé! 

T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Je-
sus! 

P. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua pai-
xão 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. 

T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta! 

P. Olhai com bondade a oferenda 
da vossa Igreja, reconhecei o sacri-
fício 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! 
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P. Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a Vir-
gem Maria, Mãe de Deus, com seu 
esposo São José, os vossos Apósto-
los e Mártires, e todos os santos, 
que não cessam de interceder por 
nós na vossa presença. 

T. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda! 

P. E agora, nós vos suplicamos, ó 
Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal-
vação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: o 
vosso servo o Papa N., o nosso ar-
cebispo N., com os Bispos do mun-
do inteiro, o clero e todo o povo 
que conquistastes. 

T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja! 

P. Atendei às preces da vossa famí-
lia, que está aqui, na vossa presen-
ça. Reuni em vós, Pai de misericór-
dia, todos os vossos filhos e filhas 
dispersos pelo mundo inteiro. 

T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos! 

P. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Uni-
dos a eles, esperamos também nós 
saciar-nos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso. 

T. A todos saciai com vossa gló-
ria! 

P. Por ele dais ao mundo todo bem 
e toda graça. 

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 

 

P. Rezemos, com amor e confiança, 
a oração que o Senhor nos ensinou: 

T. Pai nosso...  

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, en-
quanto, vivendo a esperança, aguar-
damos 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. Como filhos e filhas do Deus da 
paz, saudai-vos com um gesto de 
comunhão fraterna! 

ABRAÇO DA PAZ 

T. Cordeiro de Deus que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade 
de nós. Cordeiro de Deus que ti-
rais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós. Cordeiro de Deus 
que tirais o pecado do mundo, 
dai-nos a paz. 

P. Felizes os convidados para a 
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo. 

T. Senhor, eu não sou digno(a) de 
que entreis em minha morada, 
mas dizei uma palavra e serei sal-
vo(a). 
 

CANTO DE COMUNHÃO 
 

ORAÇÃO DEPOIS  
DA COMUNHÃO 

 
P. Oremos: Alimentados pelo pão 
espiritual, nós vos suplicamos, ó 
Deus, que, pela participação nesta 
Eucaristia, nos ensineis a julgar 
com sabedoria os valores terrenos e 
colocar nossas esperanças nos bens 
eternos. Por Cristo, nosso Senhor. 

T. Amém. 
 

BÊNÇÃO FINAL - SOLENE 

P. O Senhor esteja convosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

P. Que o Deus onipotente e miseri-
cordioso vos ilumine com o adven-
to do seu Filho, em cuja vinda cre-
des e cuja volta esperais, e derrame 
sobre vós as suas bênçãos. 

T. Amém. 

P. Que durante esta vida ele vos 
torne firmes na fé, alegres na espe-
rança, solícitos na caridade. 

T. Amém. 

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-pode-
roso, Pai e Filho e Espírito Santo. 

T. Amém. 

P. Ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. T. Graças a Deus. 

4 

Saint Vincent Church &  
Our Lady Aparecida Mission 

6350 NW 18th St Margate, FL 
33063. Fone: 954-972-0434. Fax: 

954-971-9411. Websites: 

www.catolicosnaflorida.org e 

stvincentcatholicchurchmargate.org 

E-mail: stvincent7@aol.com. 

ORAÇÃO DO ADVENTO 

Senhor, nós esperamos a Tua vin-
da. 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 Esperan-
ça. 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 Se-
nhor, Tu nos chama à conversão: 
para Ti vamos preparar o nosso 
coração! Abençoe e guia nossa 
vida e a vida de nossas famílias. 
Amém. 


