
1º Domingo do Advento
29 de novembro de 2015

Ano C - Roxo

“A promessa se cumprirá.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO
(Valorizar os símbolos do Advento: coroa, velas, 
manjedoura vazia...)
Coment.: Iniciamos, hoje, um novo Ano Litúrgi-
co denominado “Ano C”, durante o qual leremos 
o evangelista Lucas. O início do novo Ano Litúr-
gico é marcado pelo Advento, tempo de espera 
e de preparação para o encontro com o Senhor 
que virá em sua segunda vinda, e memorial do 
Natal, quando veio, pela primeira vez, para nos 
salvar. O cenário que a Liturgia da Palavra nos 
incutirá não será de descrença e nem de indife-
rença no que se refere aos finais dos tempos. 
Mas nos incentivará a um modo de vida que 
deverá se caracterizar pela preparação para 
o encontro com o Senhor, em sua segunda 
vinda. Uma preparação que nos marca como 
semeadores da justiça e propagadores da vida 
que nunca termina. 

06. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus todo poderoso, concedei aos 
vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino 
celeste, para que, acorrendo com nossas boas 
obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos 
reunidos à sua direita na comunidade dos jus-
tos. Por N.S.J.C....

LITURGIA DA PALAVRA
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

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

(momento de silêncio para a reflexão pessoal)

02. CANTO INICIAL
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 nuvens 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 estarás?/ Indignado contra nós? 
E a vida não darás? Salvação e alegria, 
outra vez não  nos trarás?

05. CANTO PENITENCIAL 
      (Apostila 82º Encontro)
1. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)
2. Jesus Cristo, tende piedade de nós! (bis)
3. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)

Coment.: Cada cristão tem consciência de 
que seu destino é a vida eterna. Vida eterna 
que terá seu início no encontro com Jesus 
Cristo, na sua segunda vinda. Para que o 
broto da eternidade, plantado por Deus em 
nós, produza flores e frutos, é preciso viver 
na santidade, estar vigilantes e nos distanciar 
de toda espécie de vicío.  

I LEITURA - Jr 33,14-16

07. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA 
JEREMIAS
14“Eis que virão dias, diz o Senhor, em 
que farei cumprir a promessa de bens 
futuros para a casa de Israel e para a 
casa de Judá. 15Naqueles dias, naquele 
tempo, farei brotar de Davi a semente da 
justiça, que fará valer a lei e a justiça na 
terra. 16Naqueles dias, Judá será salvo 
e Jerusalém terá uma população con-
fiante; este é o nome que servirá para 
designá-la: ‘O Senhor é a nossa justi-
ça’”. Palavra do Senhor.

Celebração Dominical - Ano XLIII  - Nº 2367

Presid.: Confessemos os nossos pecados:
Todos: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, 
irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por 
pensamentos e palavras, atos e omissões, e, (ba-
tendo no peito, dizem:) por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e 
santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor.

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



II LEITURA - 1Ts 3, 12-4, 2

09. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE 
SÃO PAULO AOS TESSALONICEN-
SES
Irmãos: 3,12O Senhor vos conceda que 
o amor entre vós e para com todos 
aumente e transborde sempre mais, a 
exemplo do amor que temos por vós. 
13Que 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 santos. 4,1Enfim, meus ir-
mãos, eis o que vos pedimos e exorta-
mos no Senhor Jesus: Aprendestes de 
nós como deveis viver para agradar a 
Deus, e já estais vivendo assim. Fazei 
progressos ainda maiores! 2Conheceis, 
de fato, as instruções que temos dado 
em nome do Senhor Jesus. Palavra do 
Senhor.

EVANGELHO - Lc 21, 25-28. 34-36
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LITURGIA EUCARÍSTICA

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)

11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO 
DE JESUS CRISTO SEGUNDO LUCAS  
Naquele tempo disse Jesus aos seus 
discípulos: 25“Haverá sinais no sol, na 
lua e nas estrelas. Na terra, as nações 
ficarão angustiadas, com pavor do ba-
rulho do mar e das ondas. 26Os homens 
vão desmaiar de medo, só em pensar 
no que vai acontecer ao mundo, por-
que as forças do céu serão abaladas. 
27Então eles verão o filho do Homem, 
vindo numa nuvem com grande poder e 
glória. 28Quando estas coisas começa-
rem a acontecer, levantai-vos e erguei 
a cabeça, porque a vossa libertação 
está próxima. 34Tomai cuidado para que 
vossos corações não fiquem insensíveis 
por causa da gula, da embriaguez e das 
preocupações da vida, e esse dia não 
caia de repente sobre vós; 35pois esse dia 
cairá como uma armadilha sobre todos 
os habitantes de toda a terra. 36Portanto, 
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.

12. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS

08. SALMO RESPONSORIAL - Sl 25(24)
      (Melodia: “Provai e vede ” – 92º Encontro)
Ref.: Senhor, meu Deus, Senhor, meu 

Deus, Senhor, meu Deus, a vós elevo a 
minha alma! (bis)

1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos cami-
nhos e fazei-me conhecer a vossa es-
trada! Vossa verdade me oriente e me 
conduza, porque sois o Deus da minha 
salvação!

2. O Senhor é piedade e retidão, e recon-
duz ao bom caminho os pecadores. Ele 
dirige os humildes na justiça, e aos po-
bres 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 co-
nhecer sua Aliança.

14. 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.

3. Irmãos na fé viva, exultantes, partilham o 
pão sempre mais, e campos jamais verde-
jantes também já se tornam trigais!



15. 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.

16. PREFÁCIO (MR p. 406)
Presid.:  Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, sem-
pre 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 (dizen-
do) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...

17. 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 apre-
sentamos para serem consagradas, a fim de que 
se tornem o Corpo e X o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou ce-
lebrar 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: 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!
Todos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.
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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 
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, alimen-
tando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, sejamos repletos 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 san-
tos: a Virgem Maria, mãe de Deus, São José seu 
esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, 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 estenda 
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 fa-
míl ia, que está aqui, na vossa presença. 
Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos 
os vossos Fi lhos e f i lhas 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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RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos vos-
sos 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 Vm - Rm 10,9-18; Sl 18a(19a); Mt 4,18-22 
3ª Rx - Is 11,1-10; Sl 71; Lc 10,21-24 
4ª Rx - Is 25,6-10a; Sl 22; Mt 15,29-37
5ª Br - Is 26,1-6; Sl 117; Mt 7,21.24-27
6ª Rx - Is 29,17-24; Sl 26(27); Mt 9,27-31
Sb Rx -  Is 30,19-21.23-26; Sl 146; Mt 9,35-10,16-8
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  21. CANTO DE DESPEDIDA - 92º encontro
1. Tempo de esperança e de viver, tempo de 

ser novo e renascer...
Ref.: Eis que uma criança já se anuncia, den-

tro de Maria o céu conosco está. Tempo de 
esperança e de alegria, vamos esperar que 
o senhor virá. O libertador já vem, o liberta-
dor já vem.

2. Como esperava o povo hebreu, o Senhor, 
do povo, não se esqueceu.

3. Hoje o povo espera de coração por um 
mundo novo, bem mais irmão.

19. CANTO DE COMUNHÃO
1. As colinas vão ser abaixadas,/ Os cami-

nhos 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 
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 geran-
do 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.

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 bên-
çãos.
Todos: Amém.

Presid.: Que durante esta vida ele vos tome 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, Filho e 
Espírito Santo. 
Todos: Amém.

18. 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.
Todos: 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.

(Abraço da Paz)

RITO DA COMUNHÃO
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Deus recebe o dízimo que oferecemos a Ele?
Sim, Deus recebe o dízimo através da comunidade. Tudo pertence a Ele. Ele é o dono; 

nós, os usuários. Ele não precisa de nada para Ele,
mas precisa para a Sua comunidade (Igreja).

Todo dízimo oferecido à comunidade é dízimo oferecido a Deus.


