
1º Domingo do Advento
27 de Novembro de 2016

Ano A - Roxo

“Que alegria: Vamos à casa do Senhor!”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: A liturgia deste primeiro domingo do 
Advento nos chamará à vigilância. Mais que uma 
atitude, o apelo da celebração de hoje quer nos 
acordar do nosso sono de se deixar levar pela vida, 
resultado  do embalo rotineiro de todos os dias fazer 
sempre a mesma coisa, sem uma iluminação inte-
rior, incapaz de iluminar a vida com um brilho novo. 
Quem se faz refém da rotina, perde a esperança e, 
pouco a pouco, a luz da vida vai se apagando dentro 
de si. Este será tirado da vida. Permanece na vida 
quem se deixa iluminar com a luz divina. 

(Acender a primeira das quatro velas 
da coroa do Advento.)

06. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: 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 N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Todos somos caminheiros e nosso destino 
é a eternidade, a casa de Deus. Quem se coloca a 
caminho, como peregrino, revestido de Jesus Cristo 
e iluminado pela luz do Evangelho, viverá de modo 
sóbrio e encontrará um sentido feliz e sereno para 
sua vida. 

I LEITURA - Is 2,1-5

07. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS
1Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Je-
rusalém. 2Acontecerá, nos últimos tempos, que o 
monte da casa do Senhor estará firmemente esta-
belecido no ponto mais alto das montanhas e domi-
nará as colinas. A ele acorrerão todas as nações, 
3para lá irão numerosos povos e dirão: “Vamos subir 
ao monte do Senhor, à casa do 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 argüir numerosos povos; estes 
transformarão suas espadas em arados e suas lan-
ças 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.
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02. CANTO INICIAL
1. Estar sempre alegres, rezar sem cessar   Em 

quaisquer circunstâncias dar graças a Deus 
Esta é a/ Sua vontade para nós filhos seus

Ref.: Vimos cantando alegres/ Juntos louvan-
do alegres/ À espera do Senhor, o Deus de 
amor/ Que entre nós vem habitar

2. Manter o espírito aceso, guardar o que é bom/ 
Limpos e santificados, pra vinda do Senhor/ 
Ele é fiel na promessa: é o nosso salvador/ 

3. Alegres no chamado,  alegres em proclamar/ 
Com vigor a palavra: justiça, paz e o bem/ Gló-
ria a Deus amoroso e ao Cristo que vem

05. CANTO PENITENCIAL (93º Encontro)

Solo: Senhor, que vindes visitar vosso povo na 
paz.

Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós!            
Senhor, piedade. Piedade de nós! (bis)

Solo: Cristo, que vindes salvar o que estava 
perdido.

Todos: Cristo, piedade. Piedade de nós!            
Cristo, piedade. Piedade de nós! (bis)

Solo: Senhor, que vindes criar um mundo novo.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós!             

Senhor, piedade. Piedade de nós! (bis)

03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04. ATO PENITENCIAL
Presid.: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas 
culpas para celebrarmos dignamente os santos 
mistérios.

(Momento de silêncio para a reflexão pessoal.)

Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à 
vida eterna!
Todos: Amém.
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08. SALMO RESPONSORIAL  – Sl 121(122)
     ( Melodia: Cheia de graça 92º encontro 

ou Beleza e explendor)
Ref.: Que alegria quando me disseram: 

“Vamos à casa do Senhor!”
1. Que alegria quando 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 tri-
bos do Senhor. Para louvar, segundo a lei 
de Israel, o nome do Senhor. A sede da 
justiça lá está, 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, tranqüilidade 
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!

II LEITURA (Rm 13,11-14a)

09. 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 quan-
do abraçamos a fé. 12A noite já vai adiantada, o 
dia vem chegando: despojemos-nos das ações 
das trevas e vistamos as armas da luz. 13Pro-
cedamos honestamente, como em pleno dia: 
nada de glutonerias e bebedeiras, nem de or-
gias sexuais e imoralidades, nem de brigas e 
rivalidades. 14aPelo contrário, revestivos do Se-
nhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor.

EVANGELHO - Mt 24,37-44

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
         (Apostila 87º Encontro)
Ref.: Aleluia, aleluia! (bis)
1. Vem mostrar-nos, ó Senhor, (bis)
Tua grande compaixão, (bis)
Dá-nos tua salvação! (bis)
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LITURGIA EUCARÍSTICA

15. CANTO DAS OFERENDAS
1. As nossas mãos se abrem,/ Mesmo na 

luta e na dor/ E trazem pão e vinho/ Para 
esperar o Senhor.

Ref.: 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.

11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO MATEUS
Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípu-
los: 37“A vinda do Filho do Homem será como 
no tempo de Noé. 38Pois 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. 39E eles nada perceberam 
até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim 
acontecerá também na vinda do Filho do Ho-
mem. 40Dois homens estarão trabalhando no 
campo: um será levado e o outro será deixado. 
41Duas mulheres estarão moendo no moinho: 
uma será levada e a outra será deixada. 42Por-
tanto, ficai atentos! Porque não sabeis em que 
dia virá o Senhor. 43Compreendei 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. 44Por isso, tam-
bém vós ficai preparados! Porque na hora em 
que menos pensais, o Filho do Homem virá”. 
Palavra da Salvação.

12. HOMILIA

13. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: 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.



oferecemos em ação de graças este sacrifício de 
vida e santidade.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Olhai com bondade a oferenda da vossa 
Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia 
convosco e concedei que, alimentando-nos com 
o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos re-
pletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

Presid.: Que Ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida eterna com os 
vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
São José, seu esposo, os vossos Apóstolos e 
Mártires N (o santo do dia ou o padroeiro) e todos 
os Santos que não cessam de interceder por nós 
na vossa presença.
Todos: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

Presid.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 
que este sacrifício da nossa reconciliação es-
tenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. 
Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: o vosso servo 
o Papa Francisco e nosso bispo Celso Antônio, 
com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo 
o povo que conquistastes.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Atendei às preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai 
de misericórdia, todos os vossos Filhos e filhas 
dispersos pelo mundo inteiro.
Todos: Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!

Presid.: Acolhei com bondade no vosso reino os 
nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e 
todos os que morreram na vossa amizade. Uni-
dos a eles, esperamos também nós saciarmos 
eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor 
nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!

Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda 
graça. 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.
Todos: Amém!
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17. PREFÁCIO DO ADVENTO I (MR p. 406)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nos-
so dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Reves-
tido 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, can-
tando (dizendo) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (MR p. 482) 
Presid.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama o vosso 
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais 
vida e santidade a todas as coisas e não cessais 
de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em 
toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício 
perfeito.
Todos: Santificai e reuni o vosso povo!

Presid.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai 
pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresen-
tamos para serem consagradas, a fim de que se 
tornem o Corpo e X o Sangue de Jesus Cristo, vos-
so Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar 
este mistério.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, 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 nova-
mente, e o deu a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, 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 PECA-
DOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o 
mistério da fé!
Todos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós 
que nos libertastes pela cruz e ressurreição.

Presid.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do 
vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua 
gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, 
e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos 
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RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: 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.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Rx - Is 2,1-5 ou Is 4,2-6; Sl 121 (122); Mt 8,5-11
3ª Rx - Is 11,1-10; Sl 71 (72); Lc 10,21-24
4ª Vm - Rm 10,9-18; Sl 18 (19A); Mt 4,18-22
5ª Rx -  Is 26,1-6; Sl 117 (118); Mt 7,21.24-27
6ª Rx - Is 29,17-24; Sl 26 (27); Mt 9,27-31
Sb Br -  Is 30,19-21.23-26; Sl 146 (147A); Mt 9,35 – 10,1.6-8
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  22. CANTO FINAL (Apostila 84º Encontro)
1. O Senhor está pra chegar; já se cumpre a 

profecia/  E o seu Reino então será liberdade e 
alegria/ E as nações enfim recebem salvação a 
cada dia.

Ref.: Das alturas orvalhem os céus/ E das nu-
vens que chova a justiça/ Que a terra se abra 
ao amor/ E germine o Deus Salvador. (Bis)

2. Vem de novo restaurar-nos. De que lado es-
tarás?/ Indignado contra nós? E a vida não 
darás?/ Salvação e alegria, outra vez não nos 
trarás?

20. CANTO DE COMUNHÃO (Apostila 87º Encontro)
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.

Ref.: 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 can-
teiros de paz vão regar./ Também vidas sem luz 
de horizon-tes,/ Na luz viva do céu  vão brilhar.

3. Nosso Deus vem plantar a justiça,/ Neste mun-
do 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 osten-
tando/ O troféu sempre eterno do amor.

5. A chegada de Deus aguardando,/ Eis um povo 
em caminhos de luz!/ E com ele o Senhor ca-
minhando/ Para a casa do Pai o conduz.

BÊNÇÃO PARA O TEMPO DO ADVENTO
Presid.: Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilu-
mine com o advento do seu Filho, em cuja vinda credes e 
cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos.
Todos: Amém.

Presid.: Que durante esta vida ele vos torne firmes na fé, 
alegres na esperança, solícitos na caridade.
Todos: Amém.

Presid.: Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador 
feito homem, sejais recompensados com a vida eterna, 
quando vier de novo em sua glória.
Todos: Amém.

Presid.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e 
Espírito Santo.
Todos: Amém.
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Ritos da Comunhão

19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
-nos hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa miseri-
córdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos 
de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

Presid.: 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 vossa Igreja, dai-lhe, segundo o vosso dese-
jo, a paz e a unidade! Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)
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