
Preparar o espaço celebrativo conforme o Advento. Colocar na 
entrada da Igreja uma planta com folhagens verde, fixar nela, a 
chave de leitura do dia (VIGIAR É AGUARDAR JESUS, POR MEIO 
DA ORAÇÃO E DA MISSÃO).  Montar o presépio aos poucos, 
reservando as imagens dos Reis Magos somente para a Epifania. 
Preparar também a recordação da vida. Para dar início, cantar 
de forma orante e repetidas vezes o canto de ambientação.   

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação) 

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do altar.)

(CD Natal em Família) 
1 - Novo tempo de esperança, novo tempo de 
amor, nova espera de ternura pelo Cristo, meu 
Senhor. 
2 - Nasce em mim meu Deus, nasce em mim 
meu Salvador, no meu sim cotidiano quero viver 
sempre o teu amor. 
(Terminado o canto, todos ficam em pé para o canto inicial)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Pe. José Weber) 
Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem 
caminhar! (bis) 
1 - Senhor, vem salvar teu povo das trevas da 
escravidão. Só tu és nossa esperança, és nossa 
libertação. 

2 - Contigo o deserto é fértil, a terra se abre em 
flor, da rocha brota água viva, da terra nasce 
esplendor. 

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, é com a 
alegria da espera do Senhor que os acolhemos 
para celebrar o Mistério de nossa fé e nossa vida 
em comunidade. O Advento celebra a vinda de 
Jesus Cristo no tempo e na história dos homens, 
para trazer-lhes a salvação. É, portanto, o tempo 
da expectativa, e o cristão é chamado a vivê-lo 
em plenitude para poder receber dignamente o 
Senhor. Como família reunida para celebrar os 
santos mistérios, façamos o sinal de nossa fé. 
Em nome do Pai...
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco. Bendito seja Deus...
Presidente - Na liturgia de hoje, iniciamos o tempo 
do Advento, no qual a Igreja se prepara para 
comemorar as solenidades do Natal do Senhor. 
A recordação do nascimento do Filho de Deus 
como “primeira vinda do Cristo entre os homens” 
alimenta em nossos corações a esperança de sua 
segunda vinda, na plenitude dos tempos. Esses 
dois motivos caracterizam o Advento como um 
tempo de espera piedosa e alegre. Façamos a 
recordação da vida, lembrando fatos da semana que 
passou em nossa comunidade, paróquia, diocese, 
no Brasil e no mundo.

4. Entrada e Acendimento da primeira 
vela (verde) da Coroa do Advento
Presidente - A Coroa do Advento lembra a 
preparação para o Natal, festa da luz e da vida. 
Na chama das velas estão presentes as forças da 
natureza e da vida. Para nós cristãos simbolizam 
a fé, o amor e o trabalho realizado em prol do 
Reino de Deus. Velas são vidas que se imolam 
na liturgia do amor a Deus e ao próximo. Tudo 
isso foi levado para a liturgia do Advento. Com 
ramos de pinheiro uma coroa com quatro velas 
prepara os corações para a chegada do Deus 
Menino. Vamos pedir a Deus que abençoe esta 
coroa, sinal da luz de Jesus que a cada domingo 
irá iluminar nosso caminhar.
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9. Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Tessalonicenses (3, 12-4,2) 

10. Canto de Aclamação (Arquidiocese de Goiânia)  
Aleluia, aleluia, aleluia! (bis).
1 - Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a 
vossa salvação nos concedei! 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas (21, 25-28.34-36) 

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé 
Presidente - Confiantes no Deus Uno e Trino, 
sempre presente em nossa caminhada, 
professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai... 

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Ao Senhor Deus que sempre atende 
nossos clamores, elevemos a Ele nossos pedidos. 
Após cada prece, supliquemos: Atendei-nos com 
bondade, Senhor. 
- Deus da vida, abençoai a Vossa Santa Igreja para 
que permaneça vigilante na oração e nas atitudes 
diárias, esperando confiante a vinda gloriosa do 
Vosso Filho Jesus. Nós vos suplicamos. 
- Deus da vida, tocai 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 
e busquem a conversão. Nós vos suplicamos. 
- Deus da vida, acompanhai todas as pessoas e 
grupos que irão participar da Novena de Natal, 
para que compreenda o verdadeiro sentido de 
celebrar o nascimento do Vosso Filho Jesus. Nós 
vos suplicamos.
- Deus da vida, encorajai nossas Comunidades, 
para que lutem por vida digna em favor de nossos 
irmãos e irmãs sofredores, desempregados, 
famintos, sem moradia, sem escolas, drogados, 
deportados, presidiários, abandonados e 
excluídos. Nós vos suplicamos. 
Presidente - Oração da Campanha para a 
Evangelização 2021. 
Bendito sois, Deus da vida, auxílio dos pobres 
e vulneráveis, amparo daqueles que esperam 
em vós. Ajudai-nos a testemunhar a alegria da 
evangelização, em meio aos desafios do tempo 
presente. Batizados e enviados para anunciar a 
Palavra, cuidar da vida e evangelizar os pobres, 
vivendo em comunidades eclesiais missionárias, 
queremos renovar nossa responsabilidade com 
a missão da Igreja. Renovai nossa esperança, 
fortalecei nosso chamado, enviai-nos em missão.
Por Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém!

15. Apresentação dos Dons 

Uma pessoa com veste verde, entra trazendo a coroa do 
Advento, colocando-a no lugar preparado anteriormente e 
acende a vela verde, enquanto se canta.

(Pe. Sérgio Geremias de Souza - Glória Viana) 
1 - Uma vela se acende no caminho a iluminar. 
Preparemos nossa casa é Jesus quem vai chegar. 
No advento a tua vinda nós queremos preparar. 
Vem, Senhor, que é teu Natal, vem nascer em 
nosso lar. (bis)

5. Deus nos perdoa 
Presidente - Preparemo-nos para celebrar 
dignamente a vinda do nosso Salvador. Em 
silêncio, reconheçamos nossos pecados (silêncio). 
Imploremos ao Senhor o perdão de nossas faltas. 
- Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, 
tende piedade de nós. Senhor, tende piedade 
de nós. 
- Cristo, que continuamente nos visitais com a 
graça do vosso Espírito, tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós. 
- Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas 
obras, tende piedade de nós. Senhor, tende 
piedade de nós. 
Presidente - Deus de infinito amor, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém. 

6. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) -  Deus onipotente, 
só fazendo o que devemos é que vamos ao 
encontro de Jesus que esperamos. Ajudai-nos 
a servir a nosso Deus em nossos irmãos, para 
sermos os benditos que ele chamará para o Reino 
do seu Pai. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

(L e M - Pe. Zezinho)
Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar, 
por isso meu coração se abre para escutar.

7. Leitura do Livro do Profeta Jeremias 
(33, 14-16) 

8. Salmo Responsorial (24) 
(CD Cantando os Salmos- Ano C - faixa 1)
Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma! (bis) 
- 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! 
- 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. 
- 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. 

Deus nos fala

Nossa resposta
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Durante o comentário, os grupos da novena de Natal entram 
com a planta que foi preparada na entrada da Igreja e o material 
da Novena, símbolos de outros momentos de oração, reza do 
terço, adorações...apresenta-os para a Assembleia, depois para 
o altar, enquanto se canta, onde for possível. 

Presidente - Advento é um tempo oportuno de 
aprofundar nossas relações e nossa convivência 
na família, na vizinhança e na Comunidade, 
como sinal visível da chegada do Reino entre 
nós. Apresentemos ao Altar do Senhor, nossa 
disposição em praticar atitudes que nos conduzem 
ao caminho da libertação.  
(José Acácio Santana)
Seremos a voz que clamará ao mundo. Preparai 
os caminhos do Senhor! 
1 - Envia-nos, Senhor, a preparar os teus caminhos, 
contigo ao nosso lado, não iremos mais sozinhos. 

16. Canto das Oferendas (Ir. Míria T. Kolling) 
1 - “Do céu vai descer o Cordeiro”, é dom, puro 
dom, salvação! No altar do penhor verdadeiro, 
também vamos ser oblação. 
Eis, Senhor, a tua vinha, frutos mil te traz, 
Senhor. Mas teu povo que caminha, mais que 
fruto é dom de amor! 
2 - Na terra já brota a esperança e a graça de Deus 
vem dizer que o povo da Nova Aliança também 
oferenda vai ser.

17. Louvação
Presidente - Bendito seja o Senhor Deus de 
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 - Do cativeiro o Senhor nos chamou e a terra 
nos ofereceu. Um povo unido em marcha se pôs 
e a força do mal se rompeu. 
2 - Dos inimigos as armas quebrou e a força dos 
fracos dobrou. Em nossa frente avança o Senhor, 
vitória Ele nos confiou. 

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

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

19. Momento da Paz 
Presidente - A paz é fruto da convivência fraterna 
entre nós no meio em que vivemos. Rezemos em 
silêncio pela paz. 

20. 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) 

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Alimentados 
pelo Pão da Palavra (e pela Comunhão), nós vos 
suplicamos, ó Deus, que, pela participação neste 
encontro, nos ensineis a julgar com sabedoria os 
valores terrenos e colocar nossas esperanças nos 
bens eternos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos

23. Refletindo o Tempo do Advento 
(Ler para a assembleia)

A Igreja celebra a ação de Cristo por meio das 
ações litúrgicas envolvidas no cotidiano das 
pessoas. Essas ações se desenvolvem dentro dos 
tempos litúrgicos, que por sua vez fazem parte 
do Ano Litúrgico. O Ano litúrgico é composto 
dos seguintes tempos: Advento, Natal, Tempo 
Comum (primeira e segunda parte), Quaresma, 
Páscoa. Dentro destes períodos celebramos 
ainda a figura da Virgem Maria e dos Santos e 
Santas. O Advento é o primeiro tempo. Ele abre 
as portas deste belo itinerário litúrgico o qual 
somos convidados a percorrer. Vem do Latim 
Adventus, que significa Chegada, Vinda, Aquele 
que há de vir. Somos envolvidos por uma grande 
expectativa pela vinda de Jesus. Um casal que 
espera a vinda de um filho sabe muito bem o que 
significa isto. A notícia, a alegria, os preparativos 
até que o Tempo se completa. Na experiência 
de nossa fé, envolvidos por estes sentimentos, 
celebramos a vinda de “Jesus Cristo no tempo 
e na história dos homens para trazer-lhes a 
salvação”. A espera pela vinda de Jesus, desperta 
em nós a busca por atitudes espirituais. Não se 
trata de um tempo em que somos bombardeados 
pela sociedade que desperta o desejo pelo 
consumismo. É preciso alimentar a fé, perseverar 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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Meditando a Palavra de Deus
Neste primeiro domingo somos convocados a 
atitudes bem concretas diante da vinda do Filho 
do Homem: levantar, erguer a cabeça, tomar 
cuidado, ficar atentos. Ou seja, é preciso ficar 
de pé diante do Filho do Homem. O profeta 
Jeremias, na primeira leitura, anuncia a realização 
da promessa messiânica da salvação. A situação 
sofrida do povo, após a destruição da cidade de 
Jerusalém e a deportação para a Babilônia, será 
transformada. Deus manifestará sua fidelidade, 
fazendo surgir um “rebento”, um rei que fará 
justiça e estabelecerá o direito na terra em favor 
da população. Todos viverão em paz e segurança 
e a nova cidade será chamada “Senhor, nossa 
justiça.” O salmo 24 entrelaça súplicas individuais 
com reflexões sapienciais em forma de acróstico. 
Os versículos da liturgia de hoje ressaltam o tema 
do caminho do Senhor. O salmista, mediante o 
amor, a justiça, a fidelidade, faz a experiência 
da intimidade com Deus que “dá a conhecer 
sua aliança.” Paulo, na segunda leitura, invoca o 
auxílio de Deus sobre os tessalonicenses que já 
testemunham uma fé operosa, um amor capaz 
de sacrifícios e uma firme esperança, enquanto 
aguardam a vinda do Senhor. Mas, embora 
estejam vivendo de forma agradável ao Senhor, 
são chamados a progredir na vida cristã, através 
de um amor transbordante, comprometido com 
todas as pessoas. O texto do evangelho de Lucas 
está situado no final do ministério de Jesus, em 
Jerusalém, antes de sua paixão. A expectativa da 
vinda gloriosa do Senhor liberta do medo, pois 
é anúncio de vida em plenitude, de libertação 
de todas as formas de expressão. É apelo a 
continuar a proclamação da salvação no meio das 
diversidades: “Levantai e erguei a cabeça, porque 
a vossa libertação está próxima.” A palavra ilumina 
a permanecermos firmes no caminho do Senhor, 
seguindo com fidelidade o seu projeto.  

(Roteiros Homiléticos do Advento - ANO C - 2012)

Leituras da Semana
2ª feira: Is 4,2-6; Sl 121; Mt 8,5-11
3ª feira: Rm 10,9-18; Sl 18; Mt 4,18-22
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: Br 5,1-9; Sl 125; Fl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6

na oração, preparar o coração com o sacramento 
da Penitência (confissão sacramental). Alguns 
elementos sensíveis da liturgia aparecem em 
nossas comunidades como força que comunicam 
essa proximidade de Deus, entre os principais 
se destaca a coroa do Advento, constituída de 
quatro velas, reforçam a importância de uma 
comunidade que caminha na vigilância, com 
o desejo de conversão, na esperança e com 
alegria ao encontro da grande Luz, que é Jesus 
Cristo. “O tempo do Advento se apresenta como 
um tempo de piedosa e alegre expectativa” O 
Tempo do Advento envolve-se também de duas 
características: “sendo um tempo de preparação 
para as Solenidades do Natal, em que comemora 
a primeira vinda do Filho de Deus entre os 
homens, é também um tempo em que, por meio 
desta lembrança, voltam-se os corações para a 
expectativa da segunda vinda do Cristo no fim 
dos tempos. Por este duplo motivo, o tempo do 
Advento se apresenta como um tempo de piedosa 
e alegre expectativa”. Na perspectiva bíblica, 
os textos proclamados nas celebrações deste 
Tempo apresentam-nos algumas personagens 
que trazem em si o sentido desta expectativa, são 
eles: Isaías, João Batista e a Virgem Maria. Por se 
tratar de um tempo de expectativa, não podemos 
antecipar a alegria do Natal, assim, neste período, 
os instrumentos musicais devem ser tocados com 
moderação, omite-se o Hino de Louvor (Glória), 
bem como a ornamentação do altar, evitando 
assim a ostentação. 
Padre Kleber Rodrigues da Silva - disponível em: https://www.
a12.com/redacaoa12/liturgia/advento-alegria-de-uma-espera

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 derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. 
- Que durante esta vida Ele vos torne firmes na fé, 
alegres na esperança, solícitos na caridade. Amém. 
- Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito 
homem, sejais recompensados com a vida eterna, 
quando vier de novo em sua glória. Amém. 
- A bênção do Deus que é perdão e misericórdia 
infinita, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre 
vós e permaneça para sempre. Amém. 
- Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
Graças a Deus.

25. Canto Final (D. Paulo Bosi Dal’Bó)
1 - Vem, Senhor, abre caminhos, fortalece o 
coração. Eu te busco na alegria, na tristeza ou na 
aflição. Faz de mim tua morada e protege esta 
nação, vem trazer a alegria, esperança e salvação. 
Vem Senhor, livra este povo da discórdia e 
divisão, traz o amor, a vida nova, faz um mundo 
mais irmão. Vem Senhor, não tardes mais, sê 
uma rocha para mim, tu que és verdade e vida, 
o princípio, meio e fim. (bis) 


