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1 Domingo do Advento
º

Ano da Comunhão
“Eram perseverantes na comunhão fraterna” (At 2,42)
– Pilar da Caridade

Como Advento, iniciamos o ano litúrgico, no decor-

rer do qual celebramos os mistérios da Paixão, Morte
e Ressurreição do Senhor, segundo o evangelista São
Lucas (Ano C). Enquanto esperamos sua volta, cumprimos o mandamento que Ele nos deixou: “Fazei isto
em memória de mim”. Ao proclamarmos, em mais
este domingo, a Ressurreição de Jesus, manifestemos, com nossas palavras e nossa vida, o desejo de
que o seu Reino venha a nós. Dando continuidade
o
ao 13 Plano de Pastoral, nossa Arquidiocese inaugura também o Ano da Comunhão. Assim como
as primeiras comunidades “eram perseverantes na
comunhão fraterna” (At 2, 42), somos convidados a
edificarmos o pilar da caridade em nossa “casa”,
isto é, a Igreja em seu contexto interno e externo. Aguardando o Senhor que vem, iniciemos esta
Eucaristia cantando com esperança.
Entrada: Gradual Simples, Missa I e Angelo La Serra; Comunhão: Ir. Mìria T. Kolling; Ofertas: José
Raimundo Galvão; Final: Pe. Luizinho.

Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada

(De pé)

REFRÃO: A vós, ó meu Deus, eu elevo a minha
alma: / libertai-me porque sois o meu refúgio, ó
Senhor (2x).

1. Não triunfem sobre mim os inimigos! / Não se envergonha quem em vós põe a esperança.
2. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos / e fazei-me
conhecer a vossa estrada!

3. Vossa verdade me oriente e me conduza, / porque sois
o Deus da minha salvação; / em vós espero, ó Senhor,
todos os dias!
4. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, / e
sois bondade sem limites, ó Senhor!
5. O Senhor é piedade e retidão, / e reconduz ao bom
caminho os pecadores.
6. Ele dirige os humildes na justiça, / e aos pobres ele
ensina o seu caminho.

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 alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo,
esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de
Cristo.

Antífona da Entrada

(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
P. Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós e
nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito
ao arrependimento para sermos menos indignos de
aproximar-nos da mesa do Senhor.
																								(Pausa)

P. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que continuamente nos visitais com a graça
do vosso Espírito, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras,
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
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 celes-

te, 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, nossa Justiça, veio até nós na fragilidade
da carne; e um dia voltará revestido de glória. Levantemos nossa cabeça e mantenhamos os olhos fixos nos
céus, cumprindo o seu mandamento do amor entre nós
e para com todos, para que possamos ver cumpridas
as suas promessas.

5. Primeira Leitura

(Jr 33,14-16) (Sentados)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias
“Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel
15
e para a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará
16
valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá
será salvo e Jerusalém terá uma população confiante;
este é o nome que servirá para designá-la: ‘O Senhor
é a nossa Justiça’”. Palavra do Senhor.
14

T. Graças a Deus.

6. Salmo Responsorial

Sl 24(25)

REFRÃO: Senhor meu Deus, a vós elevo a minha
alma!

1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, * e fazei-me
conhecer a vossa estrada! Vossa verdade me oriente e
me conduza, * porque sois o Deus da minha salvação!
2. O Senhor é piedade e retidão, * e reconduz ao bom
caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, * e aos pobres ele ensina o seu caminho.
3. Verdade e amor são os caminhos do Senhor * para
quem guarda sua Aliança e seus preceitos. O Senhor
se torna íntimo aos que o temem * e lhes dá a conhecer sua Aliança.

7. Segunda Leitura

(1Ts 3,12-4,2)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Tessalonicenses
Irmãos: O Senhor vos conceda que o amor entre
vós e para com todos aumente e transborde sempre
13
mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que
assim ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da
vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus san4.1
tos. Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e
exortamos no Senhor Jesus: Aprendestes de nós como
deveis viver para agradar a Deus, e já estais vivendo
2
assim. Fazei progressos ainda maiores! Conheceis,
de fato, as instruções que temos dado em nome do
Senhor Jesus. Palavra do Senhor.
3.12

T. Graças a Deus.

8. Aclamação ao Evangelho

(Sl 84,8) (De pé)

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.

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

9. Evangelho

(Lc 21,25-28.34-36)

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.

P. NAQUELE TEMPO, disse Jesus a seus discípulos:
25
“Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra,
as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho
26
do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de
medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo,
27
porque as forças do céu serão abaladas. Então eles
verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com
28
grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque
34
a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para
que vossos corações não fiquem insensíveis por causa
da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e
35
esse dia não caia de repente sobre vós; pois esse dia
cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes
36
de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo
momento, a fim de terdes força para escapar de tudo
o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do
Filho do Homem.” Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

10. Homilia

(Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

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. Irmãos e irmãs, nós que aguardamos a vinda de Cristo, imploremos, para a Igreja e para o mundo inteiro,
os dons que só o Pai pode dar, dizendo humildemente:
T. Vinde, Senhor e salvai-nos.
1. Pelo Papa, por todos os Bispos e demais ministros
do Evangelho, para que guardem fielmente o rebanho
do Senhor e o levem a progredir na santidade, rezemos:
2. Pelos que governam os povos, para que se empenhem em promover a paz ao praticar a justiça, rezemos:

3. Pelos que, por causa de dor ou desilusão, já não
esperam nada nem ninguém, para que acreditem nas
promessas do Senhor, rezemos:
4. Por todos os fiéis de nossa Arquidiocese que, neste
início de Advento, começam a se organizar para realizar a Novena do Natal em Família, a fim de que sua
preparação produza frutos de comunhão, rezemos:
5. Pelo descanso eterno de todos os falecidos, vítimas
da pandemia do covid 19 e demais enfermidades, e por
seus familiares e amigos, para que sejam confortados
pelo Senhor, rezemos:
6. Para que o Ano da Comunhão em nossa Arquidiocese desperte em nós atitudes de unidade, fraternidade
e compromisso, rezemos:

																						(Outras preces)

P. Senhor, nosso Deus, que nos prometeis a paz e a
felicidade, guardai-nos vigilantes na oração e atentos
aos sinais anunciadores da vinda do vosso Filho Jesus
Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia Eucarística

13. Canto das Ofertas

(Sentados)

1. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor,
/ e trazem pão e vinho, para esperar o Senhor.

REFRÃO: Deus ama os pobres e se faz 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.

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
As duas vindas de Cristo

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 dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por
Cristo, Senhor nosso. Revestido da nossa fragilidade,
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 prometidos que hoje,
vigilantes, esperamos. Por essa 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!
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. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor, Jesus!
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.
T. Amém.

17. Rito da Comunhão
P. Rezemos, com amor e confiança, a oração que o
Senhor Jesus nos ensinou:
T. Pai nosso...

(O celebrante continua)

18. Canto de Comunhão
1. As colinas vão ser abaixadas, os caminhos vão ter
mais fulgor. / O Senhor quer as vidas ornadas para a
festa da vida e do amor!
REFRÃO: Vem Senhor! Vem salvar teu povo, Deus
conosco, Emanuel! / Neste Pão, um mundo novo
quer teu povo, Deus fiel!
2. Vão brotar em desertos mil fontes, que canteiros de
paz vão regar. / Também vidas sem luz de horizontes,
na luz viva do céu vão brilhar!
3. Nosso Deus vem plantar a justiça, neste mundo de
sonhos tão vãos... / E banir para sempre a cobiça que
destrói sempre a vida de irmãos.

4. Não impérios de morte reinando, só gerando caminhos de dor; o Senhor quer a vida ostentando o troféu
sempre eterno do amor!
5. A chegada de Deus aguardando, eis um povo em
caminhos de luz! / E com ele o Senhor caminhando,
para a casa do Pai o conduz!
Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão

(Sl 84,13)

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

19. Depois da Comunhão

(De pé)

P. OREMOS. Aproveite-nos, ó Deus, a participação
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.

Ritos Finais

20. Vivência
L. Com a graça de Deus, iniciamos mais uma vez o
Ano Litúrgico. Façamos de cada liturgia celebrada e de
cada dia vivido uma oportunidade de nos mantermos
na graça do Senhor, recordando que, enquanto peregrinamos neste mundo, caminhamos rumo à Pátria
Celeste, prometida pelo Senhor àqueles que buscam
cumprir seus mandamentos, especialmente o do amor
fraterno.

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

22. Canto Final
1. É tempo do meu advento, da vinda surpresa no meio
de vós, / por isso conclamo 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!

REFRÃO: Isaías, Isaías! Anuncia o Messias e
consola o povo meu. / Anuncia o Messias e consola o povo meu.
2. Que eleve sua voz contra todos aqueles 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.
4A. Vai, enche a terra de esperança, oh!… pois junto a
ti, junto a ti sempre estou, oh!...
4B. Leva a tua fé e sê um sinal, oh!... pois Emanuel,
Emanuel já vai voltar, oh!...
4C. Crê no meu amor, ele é constante, oh!... pois junto
a ti, junto a ti sempre estou, oh!...
5. É tempo de ter mais justiça, não hipocrisia no meio
de vós. / De gente que goste de gente e espere 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.
ORAÇÃO PELO SÍNODO
Espírito Santo! Eis-nos aqui, diante de Vós, reunidos em vosso
Nome. Nosso defensor, vinde, ficai conosco; tomai posse do
nosso coração. Mostrai-nos o destino, caminhai conosco, conservando-nos em comunhão. Ai de nós, pecadores, se cairmos
na confusão! Não o permitais. Iluminai a nossa ignorância,
libertai-nos da parcialidade. Senhor que dais a vida, em Vós, a unidade; convosco, a verdade e a justiça; em marcha até à vida sem ocaso: nós vos suplicamos. Vós que soprais onde e como desejais, a todos dando a possibilidade de
passar, com Jesus, ao Pai: nós vos adoramos, agora e sempre. Amém.
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Campanha para a Evangelização
A obra de Evangelização não pode parar. Ajude a
financiar projetos evangelizadores em nosso país.
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coleta para a
Evangelização em
todas as missas.
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NATAL É UMA FESTA CRISTÃ
Deve ser celebrado num ambiente de amor e fé.
Organize seu grupo e participe!
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

5
27/10/2021 10:18:0

a
n
e
v
o
N
d e Na ta l

dd 1

Novena capa 2021.in

NOVENA DO NATAL EM FAMÍLIA
Neste período, em todo o Brasil estão se formando os grupos
da Novena do Natal em Família. Se você ainda não participa de
um destes grupos, não perca tempo e procure se informar na
paróquia. Descubra onde existe um grupo perto de sua casa ou
de seu local de trabalho.
LEITURAS DA SEMANA

29/2a FEIRA: Is 4,2-6; Sl 121(122); Mt 8,5-11; 30/3a FEIRA: Sto.
André, AP., festa: Rm 10,9-18; Sl 18(19A); Mt 4,18-22; 01/4a FEIRA:
Is 25,6-10a; Sl 22(23); Mt 15,29-37; 02/5a FEIRA: Is 26,1-6; Sl 117(118);
Mt 7, 21.24-27; 03/6a FEIRA: S. Francisco Xavier, Presb., memória:
Is 29,17-24; Sl 26(27); Mt 9,27-31; 04/SÁBADO: S. João Damasceno,
PresbDr.: Is 30,19-21.23-26; Sl 146(147A); Mt 9,35-10,1.6-8.
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