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.
T. Amém.

17. Rito da Comunhão
P. Obedientes à palavra do Salvador e
formados por seu divino ensinamento,
ousamos dizer:
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 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 (Br 5,5; 4,36)
Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e
vê: vem a ti a alegria do teu Deus.

19. Ação de Graças
REFRÃO: Vem, Maria, vem! /Vem nos
ajudar / neste caminhar / tão difícil
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, responder /
ao amor do Cristo Salvador. / Cheios de
ternura colocamos / confiantes em tuas
mãos, esta oração.

20. Depois da Comunhão

(De pé)

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.

Ritos Finais
21. Vivência
L. Esperamos o Senhor anunciando a
Boa Nova. Que o Messias, ao chegar, nos
encontre reunidos em oração, firmes na
missão e perseverantes na justiça e na
paz. Aproveitemos a grande riqueza que
é a Novena do Natal para manifestarmos a importância da união e a beleza
da família. A Virgem Maria intercede
por nós.

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 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.

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.

ORAÇÃO DO DIZIMISTA

“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo! Não é um auxílio,
porque não precisais dele! Também não é o que
me sobra, que vos ofereço. Esta oferta representa minha gratidão! Pois o que tenho eu o recebi
de vós. Amém!”

CONFISSÕES

Neste período, as paróquias organizam confissões em preparação ao Natal. Atentos aos avisos
e outras formas de divulgação dos horários,
participemos ativamente da reconciliação sacramental com o Senhor.

NOVENA DO NATAL
Ainda é tempo para a formação de novos grupos da
Novena do Natal. Participe, dispondo-se a formar
um grupo com seus familiares, vizinhos, amigos,
colegas de trabalho. Informe-se na comunidade.

CAMPANHA DA EVANGELIZAÇÃO

No próximo domingo, a Igreja no Brasil vai realizar
a coleta da Campanha da Evangelização. Na medida
em que nós não esperamos o Senhor de modo passivo, mas agimos em favor do anúncio da Boa Nova,
uma das primeiras atitudes é a partilha dos bens em
favor do anúncio do Evangelho. O objetivo principal
da Campanha e da Coleta é lembrar que todos os
batizados têm o dever de evangelizar e de colaborar
na sustentação das atividades pastorais da Igreja. A
nós, que temos fé e recebemos a graça de conhecer e
amar Jesus Cristo, cabe a missão de anunciar esta “Boa
Notícia” àqueles que ainda não a acolheram. Este é o
presente que Jesus espera de nós.
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Ano A – n o 02 – 4 de dezembro de 2016

2o Domingo do Advento
Produzamos frutos de conversão

O Advento nos convida a permanecermos firmes na vigilância, aguardando o Senhor,
cuja chegada não sabemos quando será. Não se trata, porém, de uma vigilância passiva,
mas de colocar em prática atitudes de conversão, reconciliação, união, amor, justiça e fé.
Sob a intercessão da Virgem Maria, em especial neste Ano Mariano celebrado em todo
o Brasil, participemos desta missa com a intenção maior de nos convertermos a cada dia
e nos prepararmos para o encontro com o Senhor que vem.

3. Ato Penitencial

Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

(De pé)

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

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

P. O Senhor, que encaminha os nossos
corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.

Antífona da Entrada

(Cf. Is 30,19.30)

Povo de Sião, o Senhor vem para salvar
as nações! E, na alegria do vosso coração,
soará majestosa a sua voz.

P. A liturgia de hoje nos convida à conversão, pois o Senhor está bem próximo. Não
percamos, pois, tempo justificando-nos no
pecado. Ao contrário, examinemos nossa
consciência para bem celebrarmos estes
mistérios e prepararmos o caminho do
Senhor.

mas, instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de sua vida. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

(Momento de silêncio para o exame de consciência)

P. Tende compaixão de nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.

P. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
T. E dai-nos a vossa salvação.

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

P. Senhor, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.

T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

4. Oração
P. OREMOS: Ó Deus todo-poderoso e
cheio de misericórdia, nós vos pedimos
que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho,
Entrada, Ofertório e Comunhão: Pe. José Weber;
Ação de Graças: Lindberg Pires.

Liturgia da Palavra
L. A vinda do Senhor é um convite à conversão. Prepara-se quem, por palavras
e atitudes, luta contra o pecado e suas
consequências, conclamando os demais
a também se prepararem.

5. Primeira Leitura

(Sentados) (Is 11,1-10)

Leitura do Livro do Profeta Isaías

Naqueles dias, 1nascerá uma haste do
tronco de Jessé e, a partir da raiz, surgirá
o rebento de uma flor; 2sobre ele repousará
o espírito do Senhor: espírito de sabedoria
e discernimento, espírito de conselho e
fortaleza, espírito de ciência e temor de
Deus; 3no temor do Senhor encontra ele
seu prazer. Ele não julgará pelas aparências
que vê nem decidirá somente por ouvir
dizer; 4mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens
pacíficos; fustigará a terra com a força
da sua palavra e destruirá o mau com o
sopro dos lábios. 5Cingirá a cintura com

a correia da justiça e as costas com a faixa
da fidelidade. 6O lobo e o cordeiro viverão
juntos e o leopardo deitar-se-á ao lado do
cabrito; o bezerro e o leão comerão juntos
e até mesmo uma criança poderá tangê-los. 7A vaca e o urso pastarão lado a lado,
enquanto suas crias descansam juntas; o
leão comerá palha como o boi; 8a criança
de peito vai brincar em cima do buraco da
cobra venenosa; e o menino desmamado
não temerá pôr a mão na toca da serpente.
9
Não haverá danos nem mortes por todo o
meu santo monte: a terra estará tão repleta
do saber do Senhor quanto as águas que
cobrem o mar. 10Naquele dia, a raiz de
Jessé se erguerá como um sinal entre os
povos; hão de buscá-la as nações, e gloriosa
será a sua morada. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. Salmo Responsorial

T. Graças a Deus.

[Sl 71(72)]

1. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor
Deus, * vossa justiça ao descendente da
realeza! Com justiça ele governe o vosso
povo, * com equidade ele julgue os vossos
pobres.

2. Nos seus dias a justiça florirá * e grande paz, até que a lua perca o brilho! De
mar a mar estenderá o seu domínio, * e
desde o rio até os confins de toda a terra!
3. Libertará o indigente que suplica, *
e o pobre ao qual ninguém quer ajudar.
Terá pena do indigente e do infeliz, * e a
vida dos humildes salvará.
4. Seja bendito o seu nome para sempre! * E que dure como o sol sua memória!
Todos os povos serão nele abençoados, *
todas as gentes cantarão o seu louvor!
(Rm 15,4-9)

Leitura da Carta de São Paulo aos
Romanos
Irmãos: 4Tudo o que outrora foi escrito, foi
escrito para nossa instrução, para que, pela
nossa constância e pelo conforto espiritual
das Escrituras, tenhamos firme esperança.
5
O Deus que dá constância e conforto vos
dê a graça da harmonia e concórdia, uns
com os outros, como ensina Cristo Jesus.

nascer filhos de Abraão. 10O machado já
está na raiz das árvores, e toda árvore que
não der bom fruto será cortada e jogada
no fogo. 11Eu vos batizo com água para a
conversão, mas aquele que vem depois de
mim é mais forte do que eu. Eu nem sou
digno de carregar suas sandálias. Ele vos
batizará com o Espírito Santo e com fogo.
12
Ele está com a pá na mão; ele vai limpar
sua eira e recolher seu trigo no celeiro; mas
a palha ele a queimará no fogo que não se
apaga.” Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

10. Homilia

8. Aclamação ao Evangelho

(De pé) (Lc 3,4.6)

L. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas! Toda a carne há de
ver a salvação do nosso Deus.

9. Evangelho

(Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.

REFRÃO: Nos seus dias a justiça florirá.

7. Segunda Leitura

Assim, tendo como que um só coração
e a uma só voz, glorificareis o Deus e Pai
do Senhor nosso, Jesus Cristo. 7Por isso,
acolhei-vos uns aos outros, como também
Cristo vos acolheu, para a glória de Deus.
8
Pois eu digo: Cristo tornou-se servo dos
que praticam a circuncisão, para honrar
a veracidade de Deus, confirmando as
promessas feitas aos pais. 9Quanto aos
pagãos, eles glorificam a Deus, em razão da
sua misericórdia, como está escrito: “Por
isso, eu vos glorificarei entre os pagãos e
cantarei louvores ao vosso nome.” Palavra
do Senhor.
6

(Mt 3,1-12)

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. 1NAQUELES DIAS, apareceu João
Batista, pregando no deserto da Judéia:
2
“Convertei-vos, porque o Reino dos Céus
está próximo.” 3João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: “Esta é a voz daquele
que grita no deserto: preparai o caminho
do Senhor, endireitai suas veredas!” 4João
usava uma roupa feita de pêlos de camelo e um cinturão de couro em torno dos
rins; comia gafanhotos e mel do campo.
5
Os moradores de Jerusalém, de toda a
Judéia e de todos os lugares em volta do
rio Jordão vinham ao encontro de João.
6
Confessavam os seus pecados e João os
batizava no rio Jordão. 7Quando viu muitos
fariseus e saduceus vindo para o batismo,
João disse-lhes: “Raça de cobras venenosas,
quem vos ensinou a fugir da ira que vai
chegar? 8Produzi frutos que provem a vossa
conversão. 9Não penseis que basta dizer:
‘Abraão é nosso pai‘, porque eu vos digo:
até mesmo destas pedras Deus pode fazer

11. Profissão de Fé

(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. Neste tempo de espera e conversão,
apresentemos confiantemente nossas
preces ao Pai de Bondade.

1. Pela Igreja de Deus, para que, movida
pelo convite de João Batista, renove seu
impulso missionário e afaste de si tudo
o que impede o cumprimento da missão
evangelizadora, rezemos ao Senhor:
T. Senhor, escutai a nossa prece.

2. Pelo Papa (N.), por nosso Bispo (N.)
e por todos os outros Bispos, para que
no exercício do ministério a que foram
chamados, conduzam cada vez mais seus
rebanhos pelos caminhos que levam ao
Senhor, rezemos ao Senhor:

Curso de Bacharelado em Ciências Religiosas
Com duração de 3 anos, reconhecido pela Santa Sé e filiado à Puc-Rio. Inscrição para o
vestibular e matrícula para portadores de diploma 01/12/2016 a 20/2/2017. Vagas Limitadas!
http://iscrarquirio.wordpress.com

Tels: 2292-3132 ramal 380 (14:00h às 17:00h)
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e-mail: iscr@arquidiocese.org.br

3. Pelo Brasil e por todas as nações do
mundo, para que, através da firme colaboração dos cristãos e de todas as pessoas
de boa vontade, encontrem a paz, a justiça, a concórdia e a superação de todos
os males, rezemos ao Senhor:

4. Pela Novena do Natal, para que, através da fraternidade e da partilha da vida,
produza frutos concretos de conversão,
rezemos ao Senhor:

5. Pelo Ano Mariano, celebrado em nossa Arquidiocese com especial atenção às
famílias, para que seja um tempo para
fortalecer o amor à Virgem Maria e à
família como dom amoroso de Deus à
humanidade, rezemos ao Senhor:
(Outras preces da comunidade.)

P. Senhor, nosso Deus, que não cessais de
chamar à conversão os que foram batizados na água e no Espírito Santo, fazei-nos
acolher com verdadeira fé Aquele que
João Batista anunciava. Por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.

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. 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. 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.

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, levando
ao altar as alegrias e fadigas de cada dia,
CAMPANHA
AÇÃO
PARA A EVANGELIZ
de dezembro

20 de novembro

nos disponhamos a oferecer um sacrifício
aceito por Deus Pai todo-poderoso.

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!

Campanha para a Evangelização

a 11

Visando a sustentação e continuidade da obra
evangelizadora em nosso país.
DEZEMBRO DE
COLETA : 11 DE

2016 - TERCEIRO DOMINGO

DO

ADVENTO

No próximo
domingo:
coleta para a
Evangelização em
todas as missas.

