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2. Deus não envia até nós “um presente”; / ele vem com
amor no Natal. / Com a Igreja, exultemos contentes:
/ Emanuel! Deus-conosco! Natal!
3. A este mundo enfermo e cansado, / vem Jesus com
amor visitar. / Confiemos! Estando ele ao lado, nosso
mundo vai pronto sarar.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e
a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. No início desta celebração eucarística, peçamos
a conversão do coração, fonte de reconciliação e
comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. (pausa).

RITOS INICIAIS
A. Irmãos e irmãs, exultemos de
alegria no Senhor! Preparando
nosso coração para a segunda
vinda do Salvador, tornamos
presente a preparação para sua
primeira vinda. Preparemos nossos
corações e nossa comunidade para
acolhermos o Emanuel! Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA
[Hinário ABC Litúrgico, p.7 – Melodia “Das alturas...”]

Alegrai-vos, irmãos, no Senhor! / Sem cessar, eu repito:
alegrai-vos! / Veja o mundo a vossa bondade. / Perto
está o Senhor de verdade!
1. Foste amigo, antigamente, / desta terra que amaste, /
deste povo que escolheste; / sua sorte melhoraste, /
perdoaste seus pecados, / tua ira acalmaste.
2. Escutemos suas palavras, / é de paz que vai falar; / paz
ao povo, a seus fiéis, / a quem dele se achegar. / Está
perto a salvação, / e a glória vai voltar.
3. Eis: Amor, Fidelidade / vão unidos se encontrar; / bem
assim, Justiça e Paz / vão beijar-se e se abraçar. / Vai
brotar fidelidade / e Justiça se mostrar.
Ou: [Hinário ABC Litúrgico, p.11]
1. Preparemos os nossos caminhos: / o Senhor está para
chegar. / Alegria, não estamos sozinhos: / o Senhor
vem até nosso lar.
Vivemos na esperança de ver neste Natal, / o mundo
renovado, pois Deus a nós se dá.

S. Senhor, que sois o defensor dos pobres, tende piedade
de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que sois o refúgio dos fracos, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que sois a esperança dos pecadores, tende
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) 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. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. O profeta Isaías anuncia a
missão do Enviado de Deus,
que vem para libertar e salvar.
A pregação de João prepara os
corações para que o Messias
e seu projeto sejam acolhidos.
Ouçamos a Palavra que nos lança
no caminho da santidade.

5. PRIMEIRA LEITURA (Is 61,1-2a.10-11)
Leitura do Livro do Profeta Isaías.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o
Senhor me ungiu; enviou-me para dar a boa-nova aos

humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção
para os cativos e a liberdade para os que estão presos;
para proclamar o tempo da graça do Senhor. Exulto de
alegria no Senhor e minh'alma regozija-se em meu Deus;
ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me
com o manto da justiça e adornou-me como um noivo
com sua coroa, ou uma noiva com suas joias. Assim
como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar
a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e
a sua glória diante de todas as nações. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. CÂNTICO (Lc 1,46-48.49-50.53-54)
A minh'alma se alegra no meu Deus.
• A minh’alma engrandece o Senhor / e se alegrou o
meu espírito em Deus, meu Salvador, / pois ele viu a
pequenez de sua serva, / desde agora as gerações hão
de chamar-me de bendita.
• O Poderoso fez por mim maravilhas / e Santo é o seu
nome! / Seu amor, de geração em geração, / chega a
todos que o respeitam.
• De bens saciou os famintos / e despediu, sem nada, os
ricos. / Acolheu Israel, seu servidor, / fiel ao seu amor.

7. SEGUNDA LEITURA (1Ts 5,16-24)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Tessalonicenses.
Irmãos: Estai sempre alegres! Rezai sem cessar. Dai
graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vosso
respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não apagueis
o espírito! Não desprezeis as profecias, mas examinai
tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie
de maldade! Que o próprio Deus da paz vos santifique
totalmente, e que tudo aquilo que sois - espírito, alma,
corpo - seja conservado sem mancha alguma para a vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo! Aquele que vos chamou é
fiel; ele mesmo realizará isso. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
//:Aleluia! Aleluia!://
1. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção; /
enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação!

9. EVANGELHO (Jo 1,6-8.19-28)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Surgiu um homem enviado por Deus; Seu nome era
João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da
luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele
não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz: Este
foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram
de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar:
“Quem és tu?” João confessou e não negou. Confessou:
“Eu não sou o Messias”. Eles perguntaram: “Quem és,
então? És tu Elias?” João respondeu: “Não sou”. Eles
perguntaram: “És o Profeta?” Ele respondeu: “Não”.
Perguntaram então: “Quem és, afinal? Temos que levar
uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes
de ti mesmo?” João declarou: “Eu sou a voz que grita no
deserto: ‘Aplainai o caminho do Senhor’” - conforme
disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados
pertenciam aos fariseus e perguntaram: “Por que então
andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o

Profeta?” João respondeu: “Eu batizo com água; mas no
meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que
vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia
de suas sandálias”. Isso aconteceu em Betânia além do
Jordão, onde João estava batizando. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

10. 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 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.

11. PRECES DA COMUNIDADE
S. Irmãos e irmãs, exultando de alegria pela espera na
vinda do Salvador, elevemos a Deus Pai todo-poderoso
nossa oração confiante.
L. Senhor, que estejamos sempre atentos ao bem que
devemos fazer, colocando em prática a nossa fé. Nós
vos rogamos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, que sejamos comunidade profética,
denunciando tudo que é contrário à dignidade das
pessoas, preparando com amor e ousadia o caminho do
vosso Reino. Nós vos rogamos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, que a Campanha para a Evangelização atinja
seus objetivos, e que estejamos conscientes de que nossa
missão é anunciar vossa Palavra. Nós vos rogamos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
(Preces da comunidade)
S. Ó Deus, nosso Pai, escutai as preces do vosso povo e
ajudai-o a ser sacramento do vosso Reino. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Preparando a mesa santa, neste
dia de alegria pela proximidade da
vinda do Senhor, alimentemos nossa
fé e nossa esperança. Bendito seja
Deus para sempre!

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
1. As nossas mãos se abrem, / mesmo na luta e na dor, /
e trazem pão e vinho, / para esperar o Senhor.
Deus ama os pobres / e se fez pobre também. / Desceu
à terra / e fez pousada em Belém.
2. As nossas mãos se elevam, / para, num gesto de amor,
/ retribuir a vida, / que vem das mãos do Senhor.
3. As nossas mãos se encontram / na mais fraterna união.
/ Façamos deste mundo / a grande "casa do pão"!
4. As nossas mãos sofridas / nem sempre têm o que dar,
/ mas vale a própria vida / de quem prossegue a lutar.
Ou: [Hinário ABC Litúrgico, p.12]
Que alegria, que esperança, / aguardar Jesus que vem! /
Renovemos nossas vidas, / confirmemos nossa fé!

1. Junto ao pão e junto ao vinho coloquemos / a promessa
de vivermos como irmãos. / Sobre a ara do altar
depositemos / o aperto fraternal de nossas mãos.
2. Aceitai, ó Senhor, neste momento, / nossas vidas,
transformadas em oblação, / como aceitais, ó Senhor,
o alimento / que o fermento, levedando, torna pão.

13. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. 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.
S. Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar estes dons da
nossa devoção, para que, ao celebrarmos o sacramento
que nos destes, se realizem em nós as maravilhas da
salvação. P.C.N.S.
T. Amém.

14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Prefácio do Advento II

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor,
Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo,
Senhor nosso. Predito por todos os profetas, esperado
com amor de mãe pela Virgem Maria, Jesus foi anunciado
e mostrado presente no mundo por São João Batista. O
próprio Senhor nos dá a alegria de entrarmos agora no
mistério do seu Natal, para que sua chegada nos encontre
vigilantes na oração e celebrando seus louvores. Por esta
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!
S. 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!
S. 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.
S. 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.
S. 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!

S. 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!
S. 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!
S. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente
pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade, com
o papa Francisco, com o nosso bispo Pedro e todos os
ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. 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!
S. 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!
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e
toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

15. RITO DA COMUNHÃO
A. Dizei aos tímidos: coragem, não temais; eis que chega
o nosso Deus, ele mesmo vai salvar-nos.

16. CANTO DE COMUNHÃO
Ide contar o que ouvistes e quanto vistes: / os cegos
veem, os coxos andam, leprosos saram, / os surdos
ouvem, quem morto estava, já ressuscita, / aos pobres
hoje a Boa-Nova se anuncia!
1. Louva Jerusalém, / louva o Senhor, teu Deus. / Tuas
portas reforçou / e os teus abençoou! / Te cumulou de
paz / e o Pão do Céu te traz.
2. Sua Palavra envia, / corre veloz sua voz. / Da névoa
desce o véu / unindo a terra e o céu. / As nuvens se
desmancham, / o vento sopra e avança.
3. Ao povo revelou / palavras de amor. / A sua Lei nos
deu / e o mandamento seu. / Com ninguém fez assim:
/ amou até o fim.
4. A Virgem, Mãe será, / um Filho à luz dará. / Seu nome,
Emanuel, / Conosco Deus do céu. / O mal desprezará,
/ o bem acolherá.
5. Ao Pai do céu louvemos, / e ao que vem, cantemos.
/ E o Divino, então, / a nossa louvação. / Os três, que
são um Deus, / exalte o povo seu!
Ou: [Hinário ABC Litúrgico, p.13]
1. Caminhemos, alma em festa, / ao encontro do Senhor!
/ É Jesus que está chegando, / é Natal no coração!
Vamos, pois, com alegria, / é o Advento do Senhor! /
Para nós, na Eucaristia, / o Natal se adiantou!
2. Caminhemos, alma em festa, / ao encontro do Senhor!
/ Comunhão é unidade, / unidade é comunhão!

3. Caminhemos, alma em festa, / ao encontro do Senhor!
/ Comunhão é Aliança, / renovada com amor!
4. Caminhemos, alma em festa, / ao encontro do Senhor!
/ Comunhão é vida nova. / Renovados, vamos nós!
5. Caminhemos, alma em festa, / ao encontro do Senhor!
/ Comunhão é compromisso. / Fiéis seremos, por amor.

17. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Imploramos, ó Pai, vossa clemência
para que estes sacramentos nos purifiquem dos pecados
e nos preparem para as festas que se aproximam. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
A. O Tempo do Advento recorda as
duas vindas de Cristo. Tanto para
uma, quanto para outra, é preciso
que estejamos preparados. É urgente
a implantação de novos modos de
ser Igreja, a fim de que os sinais
messiânicos sejam vividos por nossa
comunidade.

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
(Missal Romano – Bênção Solene do Advento, n. 1)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós!
S. 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!
S. Que durante esta vida ele vos tome firmes na fé, alegres
na esperança, solícitos na caridade.
T. Amém!
S. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito
homem, sejais recompensados com a vida eterna, quando
vier de novo em sua glória.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e
Espírito Santo.
T. Amém!
S. A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o
Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus!

19. CANTO
1. É tempo do meu advento, da vinda surpresa no meio
de vós, / por isso conclamo profetas que ao longo da
terra elevem sua voz. / É tempo de um novo Isaías,
que, atento aos rumos da vida, / indique um caminho
novo e a libertação para todo o meu povo!
Isaías, Isaías! Anuncia o Messias e consola o povo meu.
/ Anuncia o Messias e consola o povo meu.
LEITURAS DA SEMANA
2ª feira: Jr 23,5-8; Sl 71(72); Mt 1,18-24.
3ª feira: Jz 13,2-7.24-25a; Sl 70(71); Lc 1,5-25.
4ª feira: Is 7,10-14; Sl 23(24); Lc 1,26-38.
5ª feira: Ct 2,8-14; Sl 32(33); Lc 1,39-45.
6ª feira: 1Sm 1,24-28; 1Sm 2,1.4-5.6-7.8; Lc 1,46-56.
Sábado: Ml 3,1-4.23-24; Sl 24(25); Lc 1,57-66.
4º DAdv: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Sl 88(89); Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.

2. Que eleve sua voz contra todos que levam uma vida
maldosa. / Que aja com grande energia, / que implante
a justiça e aos pobres console. / Que anuncie uma
nova esperança e um Deus que é sempre presença. /
Que a todos os homens conteste e no meio dos povos
se torne um profeta.
3. Eu quero que todos os homens caminhem segundo os
critérios de Deus. / Eu quero uma tal comunhão,que eu
possa chamá-los de filhos meus! / Eu quero as crianças
sorrindo sempre ao ver novo mundo surgindo, / Eu
quero esperança maior para aqueles que lutam por
um mundo melhor.
4. É tempo de ter mais justiça, não hipocrisia no meio de
vós. / De gente que goste de gente / e espera contente
o Messias voltar. / É tempo de ter solução para um
mundo que segue pro mal, / por isso você é escolhido
e este povo sofrido será meu sinal.
(Antífona)
Vá, enche a terra de esperança, oh...
Pois junto a ti, Junto a ti sempre estou, oh!...
Leva a tua fé e sê um sinal, oh!...
Pois Emanuel, Emanuel já vai voltar, oh!...
Crê no meu amor, ele é constante, oh!....
Pois junto a ti. Junto a ti sempre estou. oh!....

AVISO

COLETA DA CAMPANHA
PARA A EVANGELIZAÇÃO

Lembre-se de que ao participar desta coleta você está
colaborando com o Fundo para a Evangelização, que
garante os recursos necessários para a ação evangelizadora
na sua diocese, na sua região e em todo o Brasil.
A Igreja no Brasil, cada vez recebe menos auxílios
vindos do exterior para realizar a sua missão. Está
na hora de assumirmos a nossa responsabilidade.
Somente assim vamos conseguir a auto-sustentação
da Igreja na obra evangelizadora.

EQUIPES DE CANTO:

PASTORAL LITÚRGICA DIOCESE DE SANTO ANDRÉ

Áudios e partituras desta
celebração você encontra
em: www.diocesesa.org.br/
audios-e-partituras
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