
Com.: A chegada do Senhor se tor-
na mais próxima e somos todos 
convidados a nos alegrar nesta es-
pera. Que nossos corações, por esta 
liturgia, se abram ao Cristo, que 
quer, mais uma vez, nascer entre 
nós. Preparemos digna habitação e 
morada para Aquele que vem! 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. 

T. Amém. 

P. A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam convos-
co. 

T. Bendito seja Deus, que nos re-
uniu no amor de Cristo. 

ATO PENITENCIAL  
 
P. Irmãos e irmãs, humildemente 
reconheçamos os nossos pecados, 
para participarmos dignamente des-
ta santa celebração. 

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. 

/: Senhor, tende piedade de nós :/ 

/: Cristo, tende piedade de nós :/ 

/: Senhor, tende piedade de nós :/ 

 

ORAÇÃO PARA ACENDER A 
TERCEIRA VELA DA COROA 

DO ADVENTO 
 

Senhor, acendemos a terceira vela 
desta coroa para que possamos pre-
parar nossos corações para o Ad-
vento do vosso Filho. Protegei-nos 
dos maus costumes e inflamai nos-
sos corações a uma contínua con-
versão de vida, para que, servindo a 
Vós em nossos irmãos, 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. 
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ORAÇÃO DO DIA  
 
P. Oremos: Ó Deus de bondade, 
que vedes o vosso povo esperando 
fervoroso o natal do Senhor, dai 
chegarmos às alegrias da Salvação 
e celebrá-las sempre com intenso 
júbilo na solene liturgia. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. 

T. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: A alegria do Senhor, que 
deve refletir em nós, está em nossa 
capacidade de nos tornarmos cada 
vez mais justos e fraternos com 
nossos irmãos e irmãs. 
 

I LEITURA (Sf 3, 14-18a) 
 
Leitura da Profecia de Sofonias. 

Canta de alegria, cidade de Sião; 
rejubila, povo de Israel! Alegra-te e 
exulta de todo o coração, cidade de 
Jerusalém! O Senhor revogou a 
sentença contra ti, afastou teus ini-
migos; o rei de Israel é o Senhor, 
ele está no meio de ti, nunca mais 
temerás o mal. Naquele dia, se dirá 
a Jerusalém: “Não temas, Sião, não 
te deixes levar pelo desânimo! O 
Senhor, teu Deus, está no meio de 
ti, o valente guerreiro que te salva; 
ele exultará de alegria por ti, movi-
do por amor; exultará por ti, entre 
louvores, como nos dias de festa”. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL (12)  
 
Exultai cantando alegres, habi-
tantes de Sião, porque é grande 
em vosso meio o Deus Santo de 
Israel! 

1 Eis o Deus, meu Salvador, eu 
confio e nada temo; o Senhor é mi-
nha força, meu louvor e salvação. 
Com alegria bebereis no manancial 
da salvação, e direis naquele dia: 
“Dai louvores ao Senhor. 

2. Invocai seu santo nome, anunciai 
suas maravilhas, entre os povos 
proclamai que seu nome é o mais 
sublime. 

3. Louvai cantando ao nosso Deus, 
que fez prodígios e portentos, pu-
blicai em toda a terra suas grandes 
maravilhas! Exultai cantando ale-
gres, habitantes de Sião, porque é 
grande em vosso meio o Deus San-
to de Israel!” 
 

II LEITURA (Fl 4, 4-7) 
 
Leitura da Carta de São Paulo 
aos Filipenses. 

Irmãos: alegrai-vos sempre no Se-
nhor; eu repito, alegrai-vos. Que a 
vossa bondade seja conhecida de 
todos os homens! O Senhor está 
próximo! Não vos inquieteis com 
coisa alguma, mas apresentai as 
vossas necessidades a Deus, em 
orações e súplicas, acompanhadas 
de ação de graças. E a paz de Deus, 
que ultrapassa todo o entendimen-
to, guardará os vossos corações e 
pensamento em Cristo Jesus. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia.  

O Espírito do Senhor sobre mim 
fez a sua unção; enviou-me aos 
empobrecidos a fazer feliz procla-
mação! 
 

EVANGELHO (Lc 3, 10-18) 
 
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. 

Naquele tempo, as multidões per-
guntavam a João: “Que devemos 
fazer?” João respondia: “Quem ti-
ver duas túnicas, dê uma a quem 
não tem; e quem tiver comida, faça 
o mesmo!” Foram também para o 

batismo cobradores de impostos, e 
perguntaram a João: “Mestre, que 
devemos fazer?” João respondeu: 
“Não cobreis mais do que foi esta-
belecido”. Havia também soldados 
que perguntavam: “E nós, que de-
vemos fazer?” João respondia: 
“Não tomeis à força dinheiro de 
ninguém, nem façais falsas acusa-
ções; ficai satisfeitos com o vosso 
salário!” O povo estava na expecta-
tiva e todos se perguntavam no seu 
íntimo se João seria o Messias. Por 
isso, João declarou a todos: “Eu 
vos batizo com água, mas virá 
aquele que é mais forte do que eu. 
Eu não sou digno de desamarrar a 
correia de suas sandálias. Ele vos 
batizará no Espírito Santo e no fo-
go. Ele virá com a pá na mão: vai 
limpar sua eira e recolher o trigo no 
celeiro; mas a palha ele a queimará 
no fogo que não se apaga”. E ainda 
de muitos outros modos, João 
anunciava ao povo a Boa-Nova.  

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 Pôn-
cio 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 ca-tólica; na co-
munhão dos santos; na remissão 
dos pecados; na ressurreição da 
carne; na vida eterna. Amém. 

 
PRECES DOS FIÉIS 

 
P. Alegres pela certeza da vinda do 
Senhor como nosso Salvador, ele-
vemos a Deus nossas orações, di-
zendo: 

T. Vinde, Senhor Jesus! 
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1. Senhor, que preparais nossos cora-
ções para a chegada de vosso Filho 
Jesus Cristo, ensinai-nos a amar nos-
sos irmãos, nós vos pedimos: 

T. Vinde, Senhor Jesus! 

2. Senhor, que a vossa Igreja perma-
neça fiel à missão de ser testemunha 
viva da verdade e da liberdade, no 
especial cuidado com os mais necessi-
tados, nós vos pedimos: 

3. Senhor, que as famílias preparem 
seus lares para acolher, mais uma vez, 
o nascimento de Jesus Cristo com de-
dicação e valorização dos princípios 
cristãos, nós vos pedimos: 

P. Acolhei, Pai de Misericórdia, 
estas súplicas que vos apresenta-
mos, juntamente com aquelas que 
estão guardadas em nossos cora-
ções. Por Cristo, nosso Senhor. 

T. Amém. 

 
LITURGIA EUCARÍSTICA  

 
P. Orai, irmãos e irmãs... 

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. Possamos, ó Pai, oferecer-vos 
sem cessar estes dons da nossa de-
voção, para que, ao celebrarmos o 
sacramento que nos destes, se reali-
zem em nós as maravilhas da salva-
ção. Por Cristo, nosso Senhor. 

T. Amém. 
 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-A 

(Prefácio do Advento I  
Missal Romano, 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 salva-
ção. 

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 fragili-
dade, 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 prometi-
dos que hoje, vigilantes, espera-
mos. Por essa razão, agora e sem-
pre, 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. Hosa-
na nas alturas! Bendito o que 
vem em nome do Senhor! Hosana 
nas alturas! 

P. Na verdade, vós sois santo e dig-
no de louvor, ó Deus, que amais os 
seres humanos e sempre os assistis 
no caminho da vida. Na verdade, é 
bendito o vosso Filho, presente no 
meio de nós, quando nos reunimos 
por seu amor. Como outrora aos 
discípulos, ele nos revela as Escri-
turas e parte o pão para nós. 

T. O vosso Filho permaneça entre 
nós! 

P. Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, que envieis o vosso Espírito 
Santo para santificar estes dons do 
pão e do vinho, a fim de que se tor-
nem para nós o Corpo e o Sangue 
de nosso Senhor Jesus Cristo. 

T. Mandai o vosso Espírito! 

P. Na véspera de sua paixão, duran-
te a última Ceia, 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, tomando o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente e o 
entregou a seus discípulos, dizen-
do: 

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 vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus! 

P. Celebrando pois, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso Filho, 
nosso Salvador, que pela paixão e 
morte de cruz fizestes entrar na gló-
ria da ressurreição e colocastes à 
vossa direita, anunciamos a obra do 
vosso amor até que ele venha, e vos 
oferecemos o pão da vida e o cálice 
da bênção. 

Olhai com bondade para a oferta da 
vossa Igreja. Nela vos apresenta-
mos o sacrifício pascal de Cristo, 
que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vosso 
amor, sejamos contados, agora e 
por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo Cor-
po e Sangue comungamos. 

T. Aceitai, ó Senhor, a nossa ofer-
ta! 

P. Renovai, Senhor, à luz do Evan-
gelho, a vossa Igreja. Fortalecei o 
vínculo da unidade entre os fiéis 
leigos e os pastores do vosso povo, 
em comunhão como nosso Papa N. 
e o nosso Bispo N. e os bispos do 
mundo inteiro, para que o vosso 
povo, neste mundo dilacerado por 
discórdias, brilhe como sinal profé-
tico de unidade e de paz. 

T. Confirmai na caridade o vosso 
povo! 

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos 
e irmãs (N. e N.) que adormeceram 
na paz do vosso Cristo, e de todos 
os falecidos, cuja fé só vós conhe-
cestes: acolhei-os na luz da vossa 
face e concedei-lhes, no dia da res-
surreição, a plenitude da vida. 

T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna! 
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P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, che-
garmos todos à morada eterna, on-
de viveremos para sempre convos-
co. E em comunhão com a bem-
aventurada Virgem Maria, com os 
Apóstolos e Mártires, e todos os 
Santos, vos louvaremos e glorifica-
remos, por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho. 

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 que estais nos céus, 
santificado seja o Vosso Nome, 
venha a nós o Vosso Reino, seja 
feita a Vossa vontade, assim na 
terra como no céu. O pão nosso 
de cada dia nos dai hoje, perdoai-
nos as nossas ofensas, assim como 
nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido e não nos deixeis cair 
em tentação, mas livrai-nos do 
mal.  

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. Irmãos e irmãs, 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: Imploramos, ó Pai, vos-
sa clemência para que estes sacra-
mentos nos purifiquem dos pecados 
e nos preparem para as festas que 
se aproximam. 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. 
 

CANTO FINAL (Sugestão) 

/: Vem, Maria, vem! Vem nos 
ajudar / neste caminhar tão difí-
cil rumo ao Pai :/  

1. Vem querida mãe nos ensinar / a 
ser testemunhas do amor / que fez 
do teu corpo sua morada / que se 
abriu pra receber o Salvador. 

2. Nós queremos, ó Mãe, respon-
der / ao amor de Cristo Salvador / 
cheios de ternura colocamos / con-
fiantes em tuas mãos esta oração. 

O Rosa 

É a cor litúrgica usada em apenas 
duas ocasiões no ano litúrgico: no  
3º domingo do Advento (Domingo 
Gaudete) e no 4º domingo da Qua-
resma (Domingo Lætare). O rosa 
expressa alegria por estarmos já na 
metade do tempo litúrgico e, por-
tanto, próximos da festa à qual es-
tamos nos preparando. 
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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. 


