
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 cantando o 
refrão, enquanto acende-se as velas do altar.

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

(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia acende as 
velas do altar.)

(Frei Adolfo Temme - Ofício Divino das Comunidades) 
Senhor, nós te esperamos! Senhor, não tardes 
mais! Senhor, nós te esperamos, vem logo vem 
nos salvar!
(Terminado o refrão, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

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.

3. Saudação
Presidente - 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. 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...
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. Felizes na espera vigilante 
do Senhor que vem, vamos recordar os fatos 
e acontecimentos da semana que passou. 
(Recordação da vida). 

4. Acendimento da primeira vela (verde) 
da Coroa do Advento
Um(a) adolescente com veste própria, acende solenemente 
a 1ª vela (verde) da Coroa do Advento, enquanto se canta.

(André W. Martinelli)
Meus irmãos, penitência e oração! Arrumemos 
nossa casa co’alegria! Logo a ela, o Senhor vai 
chegar, pelo ventre imaculado de Maria!
1 - Uma vela, na coroa, acendemos, toda sombra 
se esvai com sua luz; vigilantes, o Senhor 
esperemos: chegou o tempo do Advento de 
Jesus!

5. Deus nos perdoa
Presidente - De coração arrependido e humilde 
aproximemo-nos do Deus Justo e Santo para 
que tenha piedade de nós, pecadores (silêncio). 
Supliquemos a misericórdia do Pai, rezando.
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12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - No Deus Uno e Trino, força e luz em 
nossa caminhada rumo ao Reino, professemos 
nossa fé. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Confiantes na bondade de nosso 
Senhor Deus e Pai, supliquemos por nossas 
necessidades. Após cada prece, cantemos: Tua 
Igreja eleva o clamor, escutai nossa prece, 
Senhor. (D.R)

- 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, protegei os vossos filhos e filhas que 
estão sofrendo por causa da injustiça social e pela 
falta de amor ao próximo, para que continuem a 
lutar pela vida plena. Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei a todos os que estão se 
preparando para celebrar o Natal, a graça 
de seguir fielmente Jesus Cristo e anunciar 
sobretudo com sua forma de viver o Reino de 
amor e paz. Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai todos os fiéis que colaboram 
com a Campanha da Evangelização, cujo tema 
deste ano é: “Evangelizar: graça e missão 
que se dá no encontro”, para que assumam 
a corresponsabilidade da sustentação das 
atividades evangelizadoras da Igreja. Nós vos 
pedimos.
Presidente - Acolhei, Pai Santo, as preces que 
Vos apresentamos e concedei-nos as graças que 
necessitamos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons 
Onde for possível, a pessoa que acendeu a vela da Coroa do 
Advento, ergue-a para a assembleia e em seguida para o altar, 
enquanto se canta.

Presidente - Advento é um tempo próprio 
para fazermos uma revisão de vida e retomar 
nosso compromisso com o projeto de Deus. Se 
olharmos a realidade do povo em nosso país, 
podemos constatar que há ainda uma distância 
imensa entre o que Deus quer e a situação 
em que se encontra a maioria da nossa gente.   
Apresentemos ao Altar do Senhor o nosso 
compromisso em lutar por um mundo mais justo 
e mais fraterno. 

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

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - 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)

(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 Isaías (2, 
1-5)

8. 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!

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

10. Canto de Aclamação (Reginaldo Veloso)
Aleluia, aleluia! (bis) 
1 - Vem mostrar-nos, ó Senhor, (bis). Sua grande 
compaixão, (bis). Dá-nos tua salvação! (bis) 

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

Deus nos fala

Nossa resposta
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(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.
3 - Irmãos na fé viva, exultantes, partilham o 
pão sempre mais. E campos já mais verdejantes, 
também já se tornam trigais!

17. Louvação
Presidente - Louvemos e agradecemos ao Deus da 
vida, por todas as pessoas, famílias, comunidades, 
grupos, movimentos, organizações... que 
permanecem vigilantes sendo no mundo um 
sinal visível do Seu amor infinito, cantando.
(Ofício Divino das Comunidades) 
Bendito seja o Senhor Deus de Israel, bendito 
seja o Deus do povo eleito, bendito seja Deus, 
bendito seja Deus, bendito seja Deus! 
1 - Bendito seja o Deus de Israel, pois Ele visitou 
seu povo e o libertou. E fez para nós surgir da raça 
de Davi um forte e poderoso e grande Salvador! 
Conforme Ele mesmo anunciou por seus santos 
amigos, profetas tão antigos: que vai nos libertar 
de quem nos odiar, das mãos de todos que são 
nossos inimigos! Bendito seja! 
2 - Misericórdia fez a nossos pais e teve assim 
lembrança da santa aliança. Aquela promissão, 
jurada a Abraão, de, um dia, conceder a nós esta 
esperança. De, enfim, libertos de malvadas mãos, 
a gente, sem temor, viver no seu amor, servindo 
na justiça, toda a nossa vida, e santos na presença 
de nosso Senhor. Bendito seja!
3 - E tu, menino, do alto Deus profeta, à frente 
deles irás, caminhos abrirás; do povo a salvação, 
das culpas o perdão, por seu imenso amor, tu 
anunciarás! Nasceu pra nós o sol do nosso Deus, 
do céu veio um clarão pra que, na escuridão, 
nas trevas quem dormia, recebeu um guia e no 
caminho da paz os nossos passos vão! Bendito 
seja!

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 - O Senhor nos ensinou a rezar. Com 
a confiança de filhos e filhas, digamos juntos. Pai 
Nosso...

19. Momento da Paz
Presidente - Viver a fidelidade, o diálogo, a 
generosidade, a bondade, a humildade, a partilha 
dos dons e dos bens... são pequenas atitudes 
que nos ajudam a vivenciar a paz na família, 
na comunidade e na sociedade. Rezemos em 
silêncio, pedindo a paz no mundo.

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Reginaldo Veloso) 
Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia 
ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem 
o Senhor em sua glória! (bis) 
1 - Foste amigo, antigamente, desta terra que 
amaste, deste povo que escolheste; sua sorte 
melhoraste, perdoaste seus pecados, tua raiva 
acalmaste. 
2 - Vem de novo, restaura-nos! Sempre irado 
estarás, indignado contra nós? E a vida, não 
darás? Salvação e alegria, outra vez, não nos 
trarás? 
3 - Escutemos suas palavras, é de paz que vai falar; 
paz ao povo, a seus fiéis, a quem dele se achegar. 
Está perto a salvação e a glória vai voltar. 
4 - Eis: amor, fidelidade vão unidos se encontrar, 
bem assim, justiça e paz vão beijar-se e se abraçar. 
Vai brotar fidelidade e justiça se mostrar. 
5 - E virão os benefícios do Senhor a abençoar e 
os frutos de amor desta terra vão brotar. A justiça 
diante dele e a paz o seguirá. 
6 - Glória ao Pai onipotente, ao que vem, glória 
e amor. Ao Espírito cantemos: glória a nosso 
defensor! Ao Deus Uno e Trino demos a alegria 
do louvor.

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - 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. 

22. Breves Avisos

23. Refletindo o Tempo do Advento
O convite de Jesus no Tempo do Advento é 
para estarmos atentos e vigilantes, para não 
desperdiçar as ocasiões de amor que nos doa: 
“A pessoa atenta é a que, em meio ao barulho 
do mundo, não se deixa tomar pela distração ou 
pela superficialidade, mas vive de maneira plena 
e consciente, com uma preocupação voltada 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia



04

CÚRIA DIOCESANA DE COLATINA
Rua Santa Maria, 350 - Edifício João Paulo II  
CEP 29700-200 - Colatina - ES
Fone: (27) 2102.5000 
E-mail: diadosenhor@diocesedecolatina.org.br
Site: www.diocesedecolatina.org.br
Site Santuário: www.maedasaude.org.br

a corrupção desenfreada, o mau uso dos recursos 
naturais. É ter posições positivas, por exemplo, 
defender a vida em todas as suas formas, resistir 
às grandes e pequenas desonestidades, sentir-
se responsável pela preservação da natureza. 
Sejamos como Noé que se preparou, agiu 
e, por isto, o dilúvio não conseguiu arrastá-
lo. O despertar representa acordar para os 
compromissos a que somos chamados como 
discípulos missionários. Acordar para seguir mais 
fielmente Jesus Cristo e anunciar, sobretudo por 
nossa forma de vida, o Reino de amor e paz. 
Deixar guiar-se pela luz representa que temos 
um caminho a percorrer, porém não estamos 
sós. Confiantes no Espírito que nos ilumina, 
urge nos desacomodarmos e partirmos, pois se 
não partimos não chegamos a lugar algum. Nós 
sabemos aonde queremos chegar, mas por nossa 
fraqueza e imperfeição precisamos de um guia. 
A luz que clareia o caminho é a Palavra de Deus. 
Deixar guiar-se pela luz é abandonar as trevas. As 
trevas envolvem a atual sociedade sob a forma 
de guerras e violências (entre nações e entre 
pessoas); de individualismo (cada um se fecha em 
si mesmo); de incoerências (deixamos de praticar 
o que pregamos) e de muitos outros modos. Ao 
nos deixarmos guiar pela luz, mostramos o desejo 
de construir uma sociedade em que refulge a 
luminosidade sob a forma de paz (harmonia 
entre pessoas e nações); de solidariedade (nos 
voltamos aos irmãos que de nós necessitam); 
de coerência (ter atitudes que concordem com o 
que falamos) e de tantos outros modos possíveis. 
Ser vigilante é também ser fiel “a fidelidade 
a Jesus exige de nós combater os males que 
causam danos ou destroem a vida” (Mensagem 
da Conferência de Aparecida).

(Roteiros Homiléticos do Tempo do Advento - Ano A)

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: Rm 10,9-18; Sl 18; Mt 4,18-22
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: Is 11,1-10; Sl 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12

antes de tudo aos outros. Com esta atitude 
percebemos as lágrimas e as necessidades do 
próximo e podemos dar-nos conta também 
das suas capacidades e qualidades humanas e 
espirituais”.

(Angelus - 03/12/2017) 

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

25. 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.

26. Canto Final (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 - Tu marchas à nossa frente, és força, caminho e 
luz. Vem logo salvar teu povo, não tardes, Senhor 
Jesus.

Meditando a Palavra de Deus  
Neste domingo inicial do Tempo do Advento, 
a liturgia da Palavra nos leva a pensar sobre 
o que significa, no presente, estar vigilante; 
acolher o Senhor; seguir os caminhos do Senhor; 
cumprir seus preceitos; deixar-nos guiar pela luz; 
despertar. Estamos inseridos numa sociedade 
em mudança. Vivemos mesmo uma mudança 
de época. Neste contexto, temos a percorrer 
quatro semanas que nos preparam para receber 
o Emanuel, Deus conosco, Deus entre nós. 
Vamos então refletir sobre o que nos propõe a 
Liturgia da Palavra no concreto de nossas vidas. 
Vejamos isto sob três perspectivas: a vigilância, o 
despertar; o deixar-se guiar pela luz. A vigilância 
representa estar atento aos sinais de Deus que 
se manifestam no dia a dia. É ser comprometido 
com Jesus e com o Reino que ele veio anunciar. 
Significa, portanto, permanecer de prontidão e 
agir para impedir que os falsos valores suplantem 
os valores evangélicos. É ter posições firmes e 
claras frente às sérias questões que emergem em 
nossa sociedade, como a liberalização do aborto, 


