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1o Domingo do Advento
Nosso mundo precisa de Salvação
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1o Domingo do Advento
Nosso mundo precisa de Salvação

(De pé)

alegria e paz em nossa
fé, pela ação do Espírito
Santo, esteja convosco.

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

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

REFRÃO: Vem, Senhor, vem nos salvar! /
Com teu povo vem caminhar.

Antífona da Entrada

Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

2. Contigo o deserto é fértil, / a terra se abre
em flor, / da rocha brota a água viva, / da treva
nasce o esplendor.
3. Tu marchas à nossa frente, / és força, caminho
e luz. / Vem logo salvar teu povo. / Não tardes,
Senhor Jesus!

(Sl 24,1-3)

A vós, meu Deus, elevo a minha alma. Confio
em vós, que eu não seja envergonhado! Não
se riam de mim meus inimigos, pois não será
desiludido quem em vós espera.

3. Ato Penitencial

2. Saudação

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

P. O Deus da esperança,
que nos cumula de toda

P. O Senhor Jesus nos
convida a nos despojarmos das ações das trevas e nos revestirmos
das armas da luz. Reconheçamos, pois, nossos
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pecados e supliquemos
o perdão de Deus. (Pausa)
P. Senhor, que viestes ao
mundo para nos salvar,
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós. (Cantando:
Piedade! Piedade! Piedade de nós! Ou Kyrie
eleison!)

P. Cristo, que continuamente nos visitais com a
vossa graça, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós. (Cantando:
Piedade! Piedade! Piedade de nós! Ou Christe eleison!)

P. Senhor, que vireis um
dia para julgar nossas
obras, tende piedade de
nós.
T. Senhor, tende piedade de nós. (Cantando:
Piedade! Piedade! Piedade de nós! Ou Kyrie
eleison!)

P. Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna.
T. Amém.

4. Oração

P. OREMOS: 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. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito
Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. O Senhor Jesus virá para julgar a todos. Não
sejamos insensíveis, achando que não seremos
julgados. Ao contrário, preparemo-nos através
da conversão sincera.

5. Primeira Leitura

(Sentados) (Is 2,1-5)

Leitura do Livro do Profeta Isaías
Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e
Jerusalém. 2Acontecerá, nos últimos tempos, que
o monte da casa do Senhor estará firmemente
estabelecido no ponto mais alto das montanhas
e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as
nações, 3para lá irão numerosos povos e dirão:
“Vamos subir ao monte do Senhor, à casa do
1

Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos”;
porque de Sião provém a lei e de Jerusalém, a
palavra do Senhor. 4Ele há de julgar as nações e
arguir numerosos povos; estes transformarão
suas espadas em arados e suas lanças em foices:
não pegarão em armas uns contra os outros e
não mais travarão combate. 5Vinde, todos da
casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do
Senhor. Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

6. Salmo Responsorial [Sl 121(122)]
REFRÃO: Que alegria, quando me disseram:
“Vamos à casa do Senhor!”
1. Que alegria, quando ouvi que me disseram:
* “Vamos à casa do Senhor!” E agora nossos pés
já se detêm, * Jerusalém, em tuas portas.
2. Para lá sobem as tribos de Israel, * as tribos
do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel,
* o nome do Senhor. A sede da justiça está lá *
e o trono de Davi.
3. Rogai que viva em paz Jerusalém, * e em
segurança os que te amam! Que a paz habite
dentro de teus muros, * tranquilidade em teus
palácios!
4. Por amor a meus irmãos e meus amigos, *
peço: “A paz esteja em ti!” Pelo amor que tenho
à casa do Senhor, * eu te desejo todo bem!

7. Segunda Leitura

(De pé) (Sl 84,8)

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a
vossa salvação nos concedei!

9. Evangelho

(Mt 24,37-44)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

P. = Proclamação do
Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.

P. NAQUELE TEMPO,
Jesus disse aos seus discípulos: “A vinda do
Filho do Homem será
como no tempo de Noé.
Pois nos dias, antes do
dilúvio, todos comiam
e bebiam, casavam-se
e davam-se em casamento, até o dia em que
Noé entrou na arca. E
eles nada perceberam
até que veio o dilúvio e
arrastou a todos. Assim
acontecerá também
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(Rm 13,11-14a)

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos
Irmãos: 11Vós sabeis em que tempo estamos,
pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a
salvação está mais perto de nós do que quando
abraçamos a fé. 12A noite já vai adiantada, o dia
vem chegando: despojemo-nos das ações das
trevas e vistamos as armas da luz. 13Procedamos
honestamente, como em pleno dia: nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e
imoralidades, nem de brigas e rivalidades. 14aPelo
contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo.
Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

8. Aclamação ao Evangelho
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na vinda do Filho do
Homem. Dois homens
estarão trabalhando no
campo: um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres
estarão moendo no
moinho: uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai
atentos! Porque não
sabeis em que dia virá
o Senhor. Compreendei bem isso: se o dono
da casa soubesse a que
horas viria o ladrão,
certamente vigiaria e
não deixaria que a sua
casa fosse arrombada.
Por isso, também vós
ficai preparados! Porque na hora em que
menos pensais, o Filho
do Homem virá.” Palavra da Salvação.

11. Profissão de Fé

T. Glória a vós, Senhor.

4. Rezemos pelo Ano Mariano, celebrado em
todo o Brasil, para que, pela intercessão da Virgem Maria, as famílias aproveitem este período
tão bonito para se unirem mais:
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10. Homilia

(Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

(De pé)

P. Creio em Deus Pai
todo-poderoso,
T. 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 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 Católica; / na comunhão dos santos; /
na remissão dos pecados; / na ressurreição
da carne; / na vida eterna. / Amém.

12. Preces da Comunidade

P. Elevemos nossas preces
Àquele que vem trazer a
justiça e a paz, clamando:
T. Vinde, Senhor! Vinde salvar vosso povo!
1. Rezemos pela Igreja, para que as celebrações
do Advento renovem o desejo de conversão e a
prática do bem:
2. Rezemos por nossa comunidade, com seus
diversos grupos, para que unidos em torno de
Jesus Cristo, contagiem pessoas e grupos pela
fraternidade e pelo amor mútuo:
3. Rezemos pelos grupos da Novena do Natal,
para que, experimentando a alegria da fraternidade e da partilha, tornem-se sementes de
futuras comunidades:

(Outras preces)

P. Acolhei, Senhor, nossas preces para que, celebrando o vosso Advento,
saibamos nos despir das
vestes do pecado e acolher a graça da salvação.
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Liturgia Eucarística
13. Canto das Ofertas

(Sentados)

REFRÃO: Pão e vinho apresentamos com
louvor. / E pedimos o teu Reino. Vem, Senhor!
1. Pão e vinho repartidos entre irmãos / são o
laço da unidade do teu povo. / Nossas vidas são
também pequenos grãos, / que contigo vão formar
o homem novo.
2. Eis aqui a nossa luta dia a dia / pra ganhar
com o trabalho nosso pão. / Mas Tu és o alimento
da alegria, / que dos pobres fortalece o coração.
3. Vem, Senhor, vem caminhar à nossa frente.
/ Vem conosco toda a terra transformar. / E, no
mundo libertado e transparente, / os irmãos à
mesma mesa vão sentar.

14. Convite à Oração

(De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs,
para que o sacrifício da
Igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo
ao céu, seja aceito por Deus
Pai todo-poderoso.

T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu nome, para nosso
bem e de toda a santa Igreja.

15. 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.

16. Oração Eucarística II
Prefácio do Advento I A

Cristo, Senhor e Juiz da História

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 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 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 testemunhemos na caridade,
enquanto esperamos a
feliz 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...

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.
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.
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!

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 Bispo 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 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!

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.

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.
3. Uma voz clama no deserto com vigor: / “Preparai hoje os caminhos do Senhor!” / Tirai do
mundo a violência e a ambição, / que não vos
deixam ver no outro vosso irmão.
4. Distribuí os vossos bens com igualdade, /
fazei na 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 Deus-Conosco: Emanuel!
Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Sl 84, 13)

T. Amém.

O Senhor dará a sua bênção, e nossa terra, o
seu fruto.

17. Rito da Comunhão

19. Ação de Graças

P. Obedientes à palavra
do Salvador e formados
por seu divino ensinamento, ousamos dizer:

REFRÃO: Vem, Maria, vem! /Vem nos ajudar
/ neste caminhar / tão difícil rumo ao Pai.

T. Pai nosso...

(O celebrante continua...)

18. Canto de Comunhão
REFRÃO: Vem, ó Senhor, com o teu povo
caminhar, / teu Corpo e Sangue vida e força
vêm nos dar.
1. A Boa Nova proclamai com alegria. / Deus

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, responder / ao amor do
Cristo Salvador. / Cheios de ternura colocamos
/ confiantes em tuas mãos, esta oração.

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Aproveite-nos, ó Deus, a participa-

ção 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. Por
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

credes 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 esperança,
solícitos na caridade.
T. Amém.

Ritos Finais
21. Vivência
L. O Advento é um período muito curto e geralmente vivenciado em meio a várias preocupações. Na verdade, porém, só uma preocupação
nos deve conduzir neste tempo tão especial:
transformar nossos corações e nossas vidas para
caminhar ao encontro do Cristo que vem. Não
percamos, portanto, nosso tempo com o que
não vamos levar quando Jesus vier. Produzamos
sinais de conversão e colaboração para que o
bem se manifeste em todo o mundo.

22. Bênção Final e Despedida

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

P. Que o Deus onipotente
e misericordioso vos ilumine com o advento do
seu Filho, em cuja vinda

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. Glorificai o Senhor
com vossa vida; ide em
paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

