
Preparar o espaço celebrativo conforme as orientações do 
Tempo do Advento e também a recordação da vida. Para iniciar 
a celebração, cantar de forma orante o refrão, enquanto o 
animador(a) acende a vela do altar.

(Dirceu V. de Paula - Bianca K. Teixeira) 
Esta luz acende a esperança de um novo tempo 
que está para chegar. Tempo de mudança, de 
reconciliação, tempo de fraternidade. Esta luz é 
Jesus, vida nova Ele vem para nos dar. Esta luz é 
Jesus, abra seu coração e deixe Ele entrar. Vinde 
Senhor Jesus, vinde Senhor Jesus, vinde Senhor 
Jesus.

1. Acolhida 
Animador(a) - Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
sejam bem-vindos a este encontro fraterno 
para fazermos memória da Páscoa do Senhor 
e celebrar a nossa vida marcada pelas alegrias, 
esperanças, dificuldades e vitórias. Recordemos 
os fatos que marcaram a semana que passou. 
(Recordação da vida) Alegres por estarmos reunidos 
na casa do Pai, cantemos. 

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial 
(Pe. Antônio Gomes - Fr. Natalino Martins Ribeiro - Fr. André Ricardo de Melo) 
Vigilantes na esperança, caminhamos com 
Maria! Eis o tempo favorável, advento do Senhor! 
1 - Os profetas predisseram o nascimento do 
Messias, com o passar das gerações a profecia 

se cumpria. Graça plena alcançou quem na 
Palavra confiou, veio a nós o Emanuel, nosso 
Deus libertador!
2 - Na pequena Nazaré o anjo anunciou, que da 
virgem escolhida um menino nasceria. E no sim 
de Maria o Senhor lhe confiou, a missão da fiel 
serva, ser a Mãe do Salvador. 

Presidente - Nesta liturgia, bendizemos ao 
Pai pela manifestação de seu Filho entre nós 
e também nos alegramos com Maria porque 
deixou-se guiar pela vontade divina. Foi por meio 
da obediência de Nossa Senhora e São José que 
o Emanuel, o Deus conosco, pode encarnar-se e 
viver sua missão neste mundo. Reunidos como 
irmãos, façamos o sinal de nossa fé. Em nome 
do Pai...
Presidente - A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e 
de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. 
Bendito seja Deus...

3. Acendimento da Vela da Coroa do 
Advento
Uma mulher grávida, usando veste branca, acompanhada por 
seu esposo (se possível), acende a quarta vela na Coroa do 
Advento, enquanto se canta.

(João Paulo Ramos Durães)
A luz virá, a luz virá e resplandecerá o novo dia! 
(bis)

4. Deus nos perdoa
Presidente - De coração arrependido e humildade, 
aproximemo-nos do Deus Justo e Santo, para 
que tenha piedade de nós, pecadores. (Silêncio) 
Confiantes, supliquemos.
- Senhor, que sois o defensor dos pobres, tende 
piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que sois o refúgio dos fracos, tende 
piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que sois a esperança dos pecadores, 
tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
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céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu 
Filho, nosso Senhor, (todos se inclinam) o qual foi 
concebido, pelo Espírito Santo, nasceu de Maria 
Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, 
foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos 
infernos e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, 
subiu aos céus, subiu aos céus, e está sentado à 
mão 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.

13. Preces da Comunidade 
Presidente - Confiantes na bondade do Senhor, 
supliquemos por nossas necessidades. A cada 
pedido cantemos: Ó Senhor, Senhor neste dia, 
escutai nossa prece. (D.R.)

- Senhor, abençoai a vossa Igreja para que 
ela continue sendo no mundo um sinal de 
revelação do grande mistério da salvação que 
vós preparastes para toda humanidade. Nós vos 
pedimos.
- Senhor, libertai os nossos governantes da sede 
de poder e da corrupção, para que ajudem a 
construir uma sociedade mais justa e igualitária 
onde todos possam viver com dignidade. Nós 
vos pedimos.
- Senhor, protegei os casais que aguardam o 
nascimento de seus filhos, para que sejam felizes 
e abençoados, e que o fruto do seu amor possa 
trazer alegria para suas vidas. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai todas as pessoas que estão 
se preparando para acolher a vinda do Menino 
Jesus, por meio da Novena de Natal, encontros e 
celebrações, concedendo-lhes que o nascimento 
do Salvador seja fonte de bênçãos e graças para 
suas famílias. Nós vos pedimos.

(Preces espontâneas)

Presidente - Acolhei Pai de bondade os pedidos 
que nossa comunidade vos apresenta e também 
os que estão no silêncio dos nossos corações. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

14. Apresentação dos Dons 
Animador(a) - Maria é hoje para nós modelo de 
acolhida fiel de Deus, a partir de uma postura 
de fé obediente; exemplo de atitude serviçal a 
seu Filho e de preocupação solidária por todos 
que sofrem; mulher serviçal prometida pelo 
“Reino de Deus”, pregado e impulsionado por 
seu Filho. Apresentemos ao Altar do Senhor a 
vida de nossas famílias para que sejam cada vez 
mais solidárias com os necessitados de nossa 
comunidade.
O animador(a) motiva a assembleia a depositar diante do altar, 
os donativos para os necessitados, durante o canto.

15. Canto das Oferendas 
(Onde houver Celebração da Palavra) (Pe. Jocy Rodrigues) 

Presidente - Deus Pai de bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Oração
Presidente - Derramai, ó Deus, a vossa graça 
em nossos corações para que, conhecendo pela 
mensagem do anjo a encarnação do Vosso Filho, 
cheguemos, por sua Paixão e Cruz, à glória da 
ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

(Lindberg Pires - Waldeci Farias) 
Purificai, Senhor, meus ouvidos, / purificai, 
Senhor, meu coração, / para ouvir e guardar vossa 
Palavra! (bis)

6. Leitura do Livro do Profeta Isaías (7, 
10-14) 

7. Salmo Responsorial (23) 
(CD Cantando os Salmos - Ano A) 
O rei da glória é o Senhor onipotente; abri as 
portas para que Ele possa entrar! (bis) 
- Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, 
o mundo inteiro com os seres que o povoam; 
porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre 
as águas a mantém inabalável.
- “Quem subirá até o monte do Senhor, quem 
ficará em sua santa habitação?” “Quem tem mãos 
puras e inocente coração, quem não dirige sua 
mente para o crime. 
- Sobre este desce a bênção do Senhor e a 
recompensa de seu Deus e Salvador”. “É assim a 
geração dos que o procuram, e do Deus de Israel 
buscam a face”

8. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos (1, 1-7)

9. Canto de Aclamação (CD Liturgia IV - Advento A)
Aleluia, aleluia, aleluia.
Eis que a virgem conceberá/
e dará à luz um filho/ 
Chamar-se-á Emanuel/
que significa: Deus conosco. 

10. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (1, 18-24) 

11. Partilha da Palavra

12. Profissão de Fé 
Presidente - No Deus Uno e Trino professemos a 
nossa fé, cantando. 
(Folclore Religioso - Frei Policarpo Berri) 
Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do 

Deus nos fala

Nossa resposta
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1 - Preparo minha rua, mostrando alegria. Vou 
ser bom vizinho, de noite e de dia. Preparo meu 
bairro, a minha cidade, mostrando na vida minha 
caridade. 
2 - Preparo este mundo pra ser de Jesus. Vivendo a 
justiça, da qual vem a luz. Preparo também o meu 
coração: Jesus sempre chega em qualquer irmãos.

(Onde houver Celebração Eucarística) (José Raimundo Galvão) 
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!”

16. Louvação
Presidente - Agradecidos, louvemos a Deus por 
todas os sinais de Sua presença no meio de nós.
(Pe. Ronoaldo Pelaquim) 
1 - Bendito seja o Senhor Deus de Israel que 
a seu povo visitou e libertou; e fez surgir um 
poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, 
como falara pela boca de seus santos, os profetas 
desde os tempos mais antigos, para salvar-nos 
do poder dos inimigos e das mãos de todos que 
nos odeiam. 
Bendito, bendito, bendito, bendito seja o Senhor 
Deus de Israel! 
2 - Assim mostrou misericórdia a nossos pais, 
recordando a sua santa Aliança e o juramento 
a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, 
libertos do inimigo, ele nós sirvamos sem temor 
em santidade e justiça diante dele. 
3 - Enquanto perdurarem nossos dias, serás 
profetas do Altíssimo, ó menino, irás andando à 
frente do Senhor para plainar e preparar os seus 
caminhos, anunciando a seu povo a salvação, que 
está na remissão dos seus pecados.
4 - Pelo amor do coração do nosso Deus, sol 
nascente que nos veio visitar lá do alto como luz 
resplandecente a iluminar a quantos jazem entre 
as trevas, na sombra da morte estão sentados, no 
caminho da paz guiar os nossos passos.
 

17. Pai Nosso 
Presidente - Guiados pelo Espírito do Senhor e 
iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos 
como Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

18. Momento da Paz 
Animador(a) - A paz que Jesus nos traz é fruto 
do amor ao próximo, da vivência solidária e 
fraterna. Rezemos em silêncio, pedindo que Ele 
nos conceda a Sua paz.

19. Canto de Comunhão (se houver) (Pe. José Weber) 
Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar, teu 
Corpo e Sangue, vida e força vem nos dar. (bis) 
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. (bis) 
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. (bis) 
3 - Uma voz clama no deserto com vigor: “Preparai 
hoje os caminhos do Senhor”. Tirai do mundo a 
violência e ambição que não nos deixam ver no 
outro o nosso irmão. (bis) 
4 - Distribui 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. (bis) 
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! (bis) 

20. Oração 
Presidente - Ó Deus de bondade, vós nos 
alimentastes com a vossa Palavra (e a Comunhão). 
Dai-nos a graça de nos preparar com maior 
empenho para celebrar o Natal do Vosso Filho 
Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

21. Notícias e Avisos 

22. Refletindo o Tempo do Advento 
(ler para assembleia)
Maria é uma mulher decidida, corajosa e 
confiante. Mesmo sem ter pleno conhecimento 
de tudo que teria que enfrentar, ela, mulher 
profética, assumiu os riscos de uma gravidez 
inesperada e seguiu à risca o projeto de seu 
Filho até o fim. Maria é a mãe do Salvador não 
apenas porque o carregou no seu ventre ao 
longo da gestação, mas porque soube educá-lo, 
acompanhá-lo, entendê-lo e segui-lo. Também 
em nossas vidas, tal qual Maria, muitas vezes 
precisamos assumir riscos, dizer sim aos planos de 
Deus sem mesmo ter consciência de tudo o que irá 
acontecer. Mesmo sem saber onde Deus nos leva, 
temos a certeza de que é Ele quem nos conduz.

(Frei Diego Atalino de Melo, OFM)

23. Gesto Concreto
Durante a semana fazer o levantamento das 
famílias necessitadas e a entrega dos donativos 
arrecadados para o Natal.

24. Bênção das Gestantes
O Presidente convida todas as gestantes a se colocarem em 
frente ao altar, pede que toda a assembleia estenda as mãos 
sobre elas e procede a bênção. 

Deus nos faz irmãos

Deus nos envia
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pede. Obedece ao plano indicado por Deus. 
Maria também é obediente e deixa-se guiar 
pela vontade divina. Por meio da obediência 
de Maria e José, o Emanuel, o Deus conosco, 
pode encarnar-se entre nós. Aqui é possível 
refletirmos sobre a fé e o acolhimento de 
Deus em nossa vida. Maria e José nos dão 
o nobre exemplo de que, em primeiro lugar, 
deve estar a vontade divina. O sim a Deus nos 
dá a verdadeira liberdade e realização. Mas 
a arrogância e a autossuficiência têm como 
preço a solidão. Podemos, pois, conscientes 
da paciência misericordiosa de Deus, fazer a 
jubilosa experiência da fé, escutando a vontade 
divina e obedecendo-lha. Aprendemos nesta 
Liturgia que sempre é possível o encontro com 
Deus, pois Ele mesmo vem ao encontro de 
nossa humanidade. O Natal é a oportunidade, 
que nos é oferecida, para nos encontrarmos 
com Deus, se tivermos abertura de alma, 
de coração e nos f izermos disponíveis 
ao Senhor. Isso é viver profundamente o 
Natal. O Natal tem a nos dizer sobre nossa 
disponibilidade para Deus. Por isso, em José 
e Maria, aprendemos a acolher o projeto de 
Deus e, aí sim, a nos rejubilar efusivamente. 
Perguntemos a nós mesmos se estamos 
dispostos a desfazer nossos projetos para 
acolher o projeto de Deus, como fizeram 
Maria e José. Ninguém é capaz de contestar 
que eles assim o fizeram; portanto é possível 
para nós também respondermos à vontade 
divina, àquilo que o próprio Deus pede para 
nós. Confiemos, um pouco mais, e sejamos 
capazes de dar um passo mais largo em nossa 
fé.

(Deus Conosco - Reflexões e Sugestões Litúrgicas 2019)

Leituras da Semana
2ª feira: Mt 3,1-4.23-24; Sl 24; Lc 1,57-66
3ª feira: Is 62,1-5; Sl 88; At 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25; 
Mt 1,18-25
4ª feira: Is 52,7-10; Sl 97; Hb 1,1-6; Jo 1,1-18
5ª feira: At 6,8-10;7,54-59; Sl 30; Mt 10,17-22
6ª feira: 1Jo 1,1-4; Sl 96; Jo 20,2-8
Sábado: 1Jo 1,5-2,2; Sl 123; Mt 2,13-18
Domingo: Eclo 3,2-6.12-14; Sl 127; Cl 3,12-21; 
Mt 2,13-15.19-23

Presidente - Ó Deus de ternura e paz, nós 
te contemplamos na gravidez de Maria e na 
gravidez destas nossas irmãs. O Senhor, cujo 
Filho, por obra e poder do Espírito Santo, dignou-
se nascer da Virgem Maria para remir e salvar 
a humanidade, dai saúde a estas crianças que 
estão para nascer e concedei que estas vossas 
filhas deem a luz tranquilamente o fruto de seus 
ventres, desde já destinados a serem vossos fiéis, 
servindo-Vos em todas as coisas para merecer a 
vida eterna. Amém.
Ave Maria...

25. Bênção
Presidente - Que Deus onipotente e misericordioso 
vos ilumine com o Advento do seu Filho, em cuja 
vinda credes e cuja volta esperamos, e derrame 
sobre vós as suas bênçãos. Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém. 
- Alegrai-vos agora pela vinda do Salvador 
feito homem. Ide em paz e que o Senhor vos 
acompanhe. Graças a Deus.

26. Canto Final (Armindo Trevisan - Pe. Ney Brasil Pereira) 
Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá 
aquele que a terra seca em jardim converterá. Ó 
Belém, abre teus braços ao Pastor que a ti virá. 
Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, 
vem! 
1 - Ouve, ó Pastor do teu povo, vem do alto céu 
onde estás! Emanuel, Deus conosco, vem ao 
nosso mundo, vem!
2 - Vem teu rebanho salvar, mostra o amor que 
lhe tens! Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso 
mundo, vem!
3 - Salva e protege esta vinha, foi tua mão que a 
plantou! Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso 
mundo, vem!

Preparando a Partilha da Palavra 
Na proximidade do Natal, nosso olhar de fé se 
volta para o grande mistério da encarnação 
do Filho de Deus. O Pai, por iniciativa de seu 
amor e do Espírito Santo, enviou-nos seu Filho 
amado, encarnado em Maria, filha escolhida 
do Pai para tão sublime missão. No Evangelho 
da Liturgia de hoje, o anúncio da encarnação 
do Filho de Deus se dá a José, e assim o 
evangelista Mateus firma a origem davídica 
de Cristo. José era da casa de Davi, chamado 
para ser o pai adotivo de Jesus. Assim o 
Cristo assume, de fato, a história humana. 
Mateus nos fala da revelação feita por Deus, 
por meio do sonho - biblicamente sonho é a 
comunicação de Deus com a pessoa - a José, 
que não diz nenhuma palavra, permanece em 
silêncio. Apenas obedece ao que o Senhor lhe 


