
1. Acolhida
Preparar o espaço celebrativo conforme o Advento, tempo de 
alegre espera no Senhor. Colocar na entrada da igreja uma 
planta verde junto à Coroa do Advento. Montar o Presépio aos 
poucos, reservando as imagens do Menino Jesus e dos Reis 
Magos para os momentos próprios deles. Preparar a recordação 
da vida com antecedência, e iniciar a celebração com o canto 
abaixo, enquanto acende-se as velas 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.

Animador(a) - Queridos irmãos e irmãs, sejam 
todos bem-vindos a esta celebração do Mistério 
Pascal de Cristo. Neste primeiro domingo do 
Advento, deixemo-nos guiar pela luz do Senhor, 
a fim de aprendermos com Ele a construir uma 
nova sociedade até que Ele venha. Vamos 
recordar os fatos e acontecimentos da semana 
que passou. (Recordação da vida) Felizes na espera 
vigilante do Senhor que vem, cantemos com 
alegria. 
Procissão: Cruz (ladeada por velas), Lecionário, a Coroa do 
Advento com as velas apagadas, leitores, ministros, presidente.

2. Canto Inicial (CD Natal em Família 2012)
No Tempo do Advento vamos preparar com 
esperança a vinda do Salvador, sua chegada 
esperemos com alegria, ao seu encontro 
caminhamos com amor. (bis)
1 - As nossas trevas Ele virá iluminar, enxugará 
nosso pranto e dor, por uma sociedade mais 
fraterna vamos acolher nosso Deus Libertador.
2 - Esperamos novo céu e nova terra, com alegrias 
entre cantos e louvor, que as famílias na fé se 
renovem e sejam sinais do verdadeiro amor.

Presidente - Hoje, damos início ao novo Ano 
Litúrgico, ano A, e somos chamados à vigilância. 
Renovemos nossa vida, na mesma esperança que 
animou, durante tantos séculos, a caminhada do 
Povo de Deus. Na alegre expectativa da vinda de 
Jesus, o nosso Salvador, façamos o sinal de nossa 
fé. Em nome do Pai...
Presidente - O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela 
ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito 
seja Deus...

3. Bênção da Coroa do Advento e 
acendimento da primeira vela
Animador(a) -  Na  expectativa da vinda de Jesus 
ao mundo, celebrada no Natal e a segunda vinda  
gloriosa de Cristo no final dos tempos, vamos 
pedir a Deus que abençoe a Coroa do Advento, 
sinal da luz  de Jesus, que veio nos visitar na 
manjedoura de Belém. Estendamos as mãos para 
a Coroa do Advento e rezemos.
Todos - Ó Deus, a terra se alegra nestes dias, e 
Vossa Igreja exulta diante do vosso Filho que 
vem como luz esplendorosa para iluminar os 
que vivem nas trevas da ignorância, da dor e do 
pecado. Abençoa, Senhor, este símbolo de Natal, 
para que ao olharmos a sua chama ardente, 
vejamos o sinal de Jesus que vem ao nosso 
encontro, como Luz do Mundo para nos salvar. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
Após a oração, uma pessoa com veste própria, acende 
solenemente a vela verde da Coroa do Advento. Cantar 
repetidas vezes.
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9. Canto de Aclamação (CD Liturgia IV - Advento)
Aleluia, aleluia, aleluia. (bis) 
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa 
salvação nos concedei!

10. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (24, 37-44)

11. Partilha da Palavra

12. Profissão de Fé
Presidente - Na firme esperança da vinda de 
Cristo, professemos nossa fé. Creio em Deus Pai...

13. Preces da Comunidade
Presidente - Confiantes na espera do Senhor 
que vem a cada dia ao nosso encontro, façamos 
os pedidos de nossa comunidade e a cada prece 
rezemos: Vinde, Senhor e atendei-nos.
- Senhor, acompanhai a Vossa Igreja e concedei 
ao Papa Francisco, aos Bispos, aos padres, 
diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas, 
leigos e leigas a perseverança na fé e no anúncio 
do Evangelho de Jesus Cristo, até que Ele venha. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, convertei os corações dos nossos 
governantes, para que neste tempo favorável 
de espera do Salvador, se sensibilizem diante de 
tantas dificuldades e sofrimentos do Vosso povo. 
Nós vos pedimos.  
- Senhor, abençoai todas as pessoas e grupos 
que irão participar da novena em preparação 
ao Natal, para que compreendam o verdadeiro 
sentido de celebrar o nascimento de Vosso Filho. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai nossas comunidades, para que 
lutem por vida digna em favor de nossos irmãos 
e irmãs sofredores, desempregados, famintos, 
sem moradia, sem escolas, presidiários, drogados, 
abandonados e excluídos. Nós vos pedimos.
Presidente - Rezemos a Oração da Campanha 
Nacional para a Evangelização. 
Deus, nosso Pai, quereis a salvação de todos os 
povos da Terra. Nós vos pedimos que susciteis 
em nós o compromisso com a Evangelização, 
para que todos conheçam a vida que de Vós 
provém. Nós vos pedimos que nossos projetos 
evangelizadores sirvam para nossa santificação 
e da sociedade inteira que, assim, será justa, 
fraterna e solidária. Nós vos pedimos que, em 
nossas comunidades e em toda a Igreja no Brasil, 
cresça o sentimento de partilha e que, por meio 
da Coleta para a Evangelização e do testemunho 
de comunhão, todas as comunidades recebam 
a força do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém. 

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

4. Deus nos perdoa
Presidente - Preparando-nos plenamente para 
celebrar o Santo Natal e na espera da segunda 
vinda gloriosa de Cristo, reconheçamo-nos 
necessitados da misericórdia do Pai. (silêncio) 
Confiantes na bondade do Senhor, cantemos, 
pedindo perdão. 
(Pe. José Freitas Campos)
1 - Senhor e Filho de Deus, companheiro irmão 
e amigo.
Tende piedade de nós. Tende piedade de nós.
2 - Ó Cristo, Filho do Homem, conheceis a nossa 
fraqueza.
Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. 
3 - Senhor e Filho do Pai, acolhei-nos na vossa 
casa.
Tende piedade de nós. Tende piedade de nós.
Presidente - Deus Pai misericordioso, tenha 
compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. Amém.

5. Oração
Presidente - 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 nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém. (IGMR)

(CD Novena de Natal 2010) 
Luz do universo, ó Deus da vida escutaremos tua 
Palavra. Seja hoje bênção, pra toda terra e a nós 
confirme a graça. (bis)

6. Leitura do Livro do Profeta Isaías (2, 1-5)

7. Salmo Responsorial (121) (CD Liturgia IV - Advento) 
Que alegria, quando me disseram: “Vamos à 
Casa do Senhor!” (bis)
- Que alegria, quando ouvi que me disseram: 
“Vamos à casa do Senhor!” E agora nossos pés já 
se detêm, Jerusalém, em tuas portas.
- Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do 
Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o 
nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o 
trono de Davi.
- Rogai que viva em paz Jerusalém, e em segurança 
os que te amam! Que a paz habite dentro de teus 
muros, tranquilidade em teus palácios!
- 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!

8. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos (13, 11-14a)

Deus nos fala

Nossa resposta
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14. Apresentação dos Dons 
Animador(a) - Jesus nos mostra como será  
a sua segunda vinda e nos pede vigilância. 
Apresentemos ao Altar do Senhor, nossa 
disposição em estar sempre atentos à Sua espera, 
até que Ele venha. Proclamemos em dois coros, 
o que significa estar “vigilantes”: 
Lado A - Vigiar é perceber a presença do Senhor 
nos acontecimentos de cada dia.
Lado B - Vigiar é viver um amor transbordante 
para construir um mundo de vida, amor e paz.
Lado A - Vigiar é rever as nossas atitudes à luz da 
mensagem do Advento do Senhor.
Lado B - Vigiar é estar em atitude constante de 
conversão e combater os males que causam 
danos e destróem a vida em todos os seus 
aspectos.
Lado A - Vigiar é revestir-se da luz de Cristo, estar 
atento às necessidades do próximo praticando as 
boas obras.
Lado B - Vigiar é acolher todas as oportunidades 
de salvação que Deus nos oferece continuamente.
Todos: Vigiar significa lembrar sempre que, toda 
a vida cristã é uma caminhada rumo ao encontro 
final com Cristo Salvador e Juiz.
(Pe. Zezinho) 
Tempo de advento, tempo de esperar que o Senhor 
Jesus virá nos libertar. Tempo de certeza em nosso 
coração. Deus é nosso amigo e nosso irmão. 

15. Canto das Oferendas
(Onde houver Celebração da Palavra) (Zé Martins)
A nossa oferta trazemos no altar, te pedimos, 
vem nos libertar. 
1 - Aqui estão os frutos de nossa luta, que 
ofertamos com as nossas vidas, pedimos-te, 
receba Senhor, e nos faça gente mais unida: 
2 - Aqui está o teu povo, Senhor. Nossa mão traz-
te todo carinho. Pedimos-te, conduza de novo. 
Guiando-nos em teu caminho:

(Onde houver Celebração Eucarística) 
(Maria de Fátima de Oliveira - Frei Joel Postma) 
A nossa oferta apresentamos no altar e te 
pedimos: vem Senhor, nos libertar! 
1 - A chuva molhou a terra, o homem plantou 
um grão, a planta deu flor e frutos, do trigo se 
fez o pão. 
2 - O homem plantou videiras, cercou-as com 
seu carinho, da vinha brotou a uva, da uva se fez 
o vinho. 
3 - Recebe, Pai, nossas vidas, unidas ao pão e ao 
vinho, e vem conduzir seu povo guiando-o no 
teu caminho.

16. Louvação
Presidente - Bendito seja o Senhor, Deus das 
nossas vidas, e da nossa história. A Ele demos 
graças e louvores, cantando.

(Zé Vicente)
Bendito seja, seja o Senhor, aquele que vem 
salvar o seu povo. Bendito seja, seja o Senhor, 
aquele que ama e liberta o seu povo.
1 - Sua presença, certeza nos traz de termos a 
terra e a paz. Em Jesus Cristo a palavra cumpriu 
e a vida cantou e sorriu. 
2 - Num sopro novo a justiça venceu, em nós 
a esperança cresceu. Sua mão bendita abate o 
opressor, reúne os pequenos no amor. 
3 - Bendito seja o Deus criador, bendito Jesus 
Redentor. Benditos os pobres que vivem a união 
na terra, livres, reinarão.

17. Pai Nosso
Presidente - Vigilantes na espera do Senhor 
que vem, rezemos confiantes ao nosso Pai. Pai 
Nosso...

18. Momento da Paz
Animador(a) - Estar vigilante é abrir o coração 
para amar e acolher o Senhor presente em cada 
irmão e irmã e lutar contra tudo o que destrói a 
felicidade no meio em que vivemos. Em silêncio, 
rezemos pedindo a paz.
Durante o tempo do Advento pode-se omitir o abraço da paz 
para realizá-lo com mais alegria no Tempo do Natal.

19. Canto de Comunhão (se houver) (Zé Martins)
1 - Vem, Senhor, saciar nossa fome, para sermos 
um povo no amor, vem tirar o mal que consome, 
tua gente que vive na dor. 
Vem Senhor, vem salvar teu povo, neste pão 
sinal do teu carinho. Deus conosco, Jesus 
Salvador, pra mostrar-nos um novo caminho.
2 - Vem, Senhor, saciar nossa sede, de carinho, 
paz e justiça, entre nós arme sua rede, não nos 
deixe à mercê da cobiça. 
3 - Vem, Senhor, saciar o desejo, de vivermos num 
mundo de irmãos, que será para nós um lampejo, 
do que tens preparado então. 
4 - Vem, Senhor, saciar nosso sonho, nós 
queremos o teu Salvador, para a terra da tua 
promessa, ser mais linda com o Libertador. 
5 - Vem, Senhor, mostrar o caminho, ao teu povo 
esperando a luz, neste pão alimento e no vinho, 
sangue, vida, queremos Jesus.

20. Oração
Presidente - Senhor, o que acabamos de celebrar 
nos ensina a viver como cristãos. Ajudai-nos, 
então, a caminhar entre os bens passageiros 
desta terra, esperando alcançar os bens do céu, 
que são maiores e não passam. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém. 

21. Notícias e Avisos

Deus nos faz irmãos

Deus nos envia
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trevas (do egoísmo, da injustiça, da mentira, do 
pecado).  Vistamo-nos da luz (a vida de Deus, 
que Cristo ofereceu a todos) e caminhemos, 
com alegria e esperança, ao encontro de Jesus, 
ao encontro da salvação. Para Mateus, a vinda 
do Senhor é certa, embora ninguém saiba o 
dia nem a hora; aos que creem, resta estar 
vigilantes, preparados e ativos… Para transmitir 
esta mensagem, Mateus usa três quadros…O 
primeiro, é o quadro da humanidade na época 
de Noé: os homens viviam, então, numa alegre 
inconsciência, preocupados apenas em gozar 
a sua “vidinha” descomprometida; quando 
o dilúvio chegou, apanhou-os de surpresa e 
impreparados… Se o “gozar” a vida ao máximo 
for para o homem a prioridade fundamental, ele 
arrisca-se a passar ao lado do que é importante e 
a não cumprir o seu papel no mundo. O segundo, 
coloca-nos diante de duas situações da vida 
quotidiana: o trabalho agrícola e a moagem do 
trigo... Os compromissos e trabalhos necessários 
à subsistência do homem também não podem 
ocupá-lo de tal forma que o levem a negligenciar 
o essencial: a preparação da vinda do Senhor. 
O terceiro, coloca-nos frente ao exemplo do 
dono de uma casa que adormece e deixa que a 
sua casa seja saqueada pelo ladrão… O cristão 
não pode, nunca, deixar-se adormecer, pois o 
seu adormecimento pode levá-lo a perder a 
oportunidade de encontrar o Senhor que vem. 
A questão fundamental é, portanto, esta:  estar 
sempre vigilante, atento, preparado. Vivendo 
este tempo favorável de nossa Igreja, não 
deixemos que as propagandas enganosas que 
deturpam o verdadeiro sentido do Natal, nos 
afastem do caminho que nos conduz ao Pai. A 
novena de Natal é uma forma de concretizar a 
esperança e reunir-se na mesma fé, permitindo 
que a ternura de Deus abra caminhos para a 
realização da paz. Já reservamos tempo para 
a novena de Natal em Família? Estamos sendo 
como os profetas, porta-vozes de Deus no 
anúncio da esperança de um mundo melhor na 
espera do Senhor que vem?

(Roteiros Homiléticos - CNBB)

Leituras da Semana
2ª feira: Is 4,2-6; Sl 121; Mt 8,5-11 
3ª feira: Is 11,1-10; Sl 71; Lc 10,21-24
4ª feira: Is 25,6-10a; Sl 22; Mt 15,29-37
5ª feira: Is 26,1-6; Sl 117; Mt 7,21.24-27
6ª feira: Is 29,17-24; Sl 26; Mt 9,27-31
Sábado: Is 30,19-21.23-26; Sl 146; Mt 9,35-38-10,1.6-8
Domingo: Gn 3,9-15.20; Sl 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

22. Refletindo o Advento (ler para a assembleia)
“Atualmente, muitas comunidades eclesiais, 
influenciadas pela onda consumista por ocasião das 
festas natalinas e de final de ano, estão assumindo 
o costume de enfeitar suas igrejas já bem antes de 
o Natal chegar. Em pleno tempo de Advento, que 
é um ‘tempo de piedosa e alegre expectativa’, já 
ornamentam suas igrejas com flores, pisca-piscas, 
árvores de Natal e outros motivos natalinos, como 
se já fosse Natal. Posso dar uma sugestão? Não 
sejam tão apressadas. Não entrem na onda dos 
símbolos consumistas da nossa sociedade. Evitem 
enfeitar a Igreja com motivos natalinos durante o 
Advento. Deixem o Advento ser Advento e o Natal 
ser Natal. Enfeites natalinos dentro da Igreja, só 
quando o Natal chegar. Então, a festa com certeza 
será melhor. Sobretudo se houver na comunidade 
uma boa preparação espiritual”.

(Roteiros Homiléticos do Tempo do Advento - Ano A)

23. Gesto Concreto
- Durante este mês a comunidade busque 
arrecadar alimentos, fraldas, leite em pó e 
brinquedos para serem distribuídos para as 
crianças carentes e necessitadas.

24. Bênção
Presidente -  Que o Deus onipotente e 
misericordioso vos ilumine com o Advento do seu 
Filho, em cuja vinda credes e cuja volta esperais, 
e derramai sobre vós as suas bênçãos. Amém.
- Abençoe-vos o Deus de amor: Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém.
- Vigiai, orai e praticai boas obras na espera da 
vinda do Salvador. Ide em paz e que o Senhor vos 
acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto Final (CD Natal em Família)
1 - Novo tempo de esperança, novo tempo de 
amor, nova espera de ternura pelo Cristo, meu 
Senhor.
2 - Vive em mim meu Deus, vive em mim meu 
Salvador, eu sempre te direi sim com a tua Mãe 
até o fim.

Preparando a Partilha da Palavra 
A liturgia deste domingo apresenta um forte 
apelo à vigilância. O cristão não deve instalar-
se no comodismo, na passividade, no desleixo, 
na rotina, na indiferença; mas deve caminhar, 
sempre atento e vigilante, preparado para 
acolher o Senhor que vem e para responder aos 
seus desafios. Não deve viver mergulhado nos 
prazeres que alienam, nem se deixar sufocar 
pelo trabalho excessivo, nem adormecer numa 
passividade que lhe rouba as oportunidades, 
mas em cada minuto que passa, estar atento e 
vigilante cumprindo o seu papel, empenhando-
se na construção do “Reino”.  É preciso despertar 
do sono que nos mantém presos ao mundo das 


