
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 
acende-se a vela do altar.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação) 
(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia acende 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.
(Terminado o refrão, todos ficam em pé para o canto inicial.)

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. 

3. Saudação
Presidente - 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. 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...
Presidente - A Igreja continua a repetir aos 
homens e mulheres que a verdadeira e definitiva 
salvação é um dom que o próprio Deus nos traz, 
enviando-nos seu Filho Jesus, por intermédio da 
pregação e da liturgia Por amor à humanidade 
o Senhor quer nos salvar continuamente. 
Recordemos, neste momento, os fatos que 
marcaram a semana que passou. (Recordação da vida). 

4. Acendimento da quarta vela (branca) 
da Coroa do Advento
Uma mulher grávida, usando veste branca, acompanhada por 
seu esposo (se possível), acende a 4ª vela (branca) 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 - Acendemos, hoje a última vela, pois tão 
logo o Emanuel já vai chegar. Com Maria, todos 
juntos, na espera “Deus-conosco”, pro seu Reino 
implantar!
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12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé 
Presidente - No Deus de amor e misericórdia 
professemos a nossa fé, cantando. 
(Missal Romano - Frei Luiz Turra)
Creio! Creio! Amém!
1 - Creio em Deus Pai todo poderoso, criador do 
céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor; que foi concebido pelo poder do 
Espírito Santo.
2 - Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio 
Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu 
à mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia.
3 - Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus 
Pai todo poderoso, donde há de vir a julgar os 
vivos e os mortos.
4 - Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja 
Católica, na comunhão dos santos, na remissão 
dos pecados, na ressurreição 
da carne, na vida eterna. Amém!

14. 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.
- Senhor, consolai vossos filhos e filhas em seus 
sofrimentos: os sem casa, sem saúde, sem 
alimento, os mutilados por causa das guerras 
e da violência, para que não desanimem e não 
percam a esperança de lutar por dias melhores. 
Nós vos pedimos.
Presidente - Acolhei, Deus de amor os pedidos 
que vossa comunidade, aqui reunida vos 
apresenta. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

5. 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.
Presidente - Deus, Pai de bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

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

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

8. 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”

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

10. Canto de Aclamação 
(CD Liturgia IV - Tempo do Advento ano A)
Aleluia, aleluia! (Bis)
1 - Eis que a virgem conceberá (bis) e dará à luz 
um filho (bis) chamar-se-á Emanuel (bis) que 
significa: Deus conosco. (bis)

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

Deus nos fala

Nossa resposta
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15. Apresentação dos Dons 
Presidente - O plano de Deus se encontra com a 
vontade e a colaboração humana: José e Maria. 
Maria é a filha e a flor de toda a humanidade, a 
base de toda atitude religiosa. José é o homem 
“justo”, não daquela justiça legalista que quer 
ficar do lado da lei repudiando a noiva, nem da 
justiça religiosa que causa prejuízo ao próximo, 
mas da justiça religiosa que é misericordiosa e 
acolhedora. Apresentemos ao Altar do Senhor a 
vida de nossas famílias para que sejam cada vez 
mais solidárias com os necessitados de nossa 
comunidade, trazendo aos pés do Altar a nossa 
oferta maternal.
Depositar diante do altar, os donativos para os necessitados, 
durante o canto.

Sabes, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, 
mas este pouco nós queremos com os irmãos 
compartilhar.
1 - Sabemos que é difícil os bens compartilhar, 
mas com a tua graça, Senhor, queremos dar.

16. Canto das Oferendas 
(D. Carlos Alberto Navarro - Waldeci Farias) 
Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam 
seus bens com alegria. Deus espera que os dons 
de cada um se repartam com amor no dia a dia. 
(bis) 
1 - Deus criou este mundo para todos: quem tem 
mais é chamado a repartir, com os outros o pão, 
a instrução e o progresso: fazer o irmão sorrir. 
2 - Mas, acima de alguém que tem riquezas, está 
o homem que cresce em seu valor, e, liberto, 
caminha para Deus repartindo com todos o amor.

17. 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 - 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.

 

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

19. Momento da Paz 
Presidente - A paz que Jesus nos traz é fruto da 
vivência solidária e fraterna. Rezemos em silêncio, 
pedindo que Ele nos conceda a Sua paz.

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Reginaldo Veloso - Pe. Silvio Milanez) 
Jerusalém, povo de Deus, Igreja santa. Levanta 
e vai, sobe às montanhas, ergue o olhar: lá no 
oriente desponta o sol da alegria que vem de 
Deus aos filhos teus, eis o teu dia! 
1 - Louva, Jerusalém, louva o Senhor, teu Deus. 
Tuas portas reforçou, e os teus abençoou, te 
cumulou de paz e o pão do céu te traz! 
2 - Sua Palavra envia! Corre veloz sua voz. Da 
névoa desce o véu, unindo a terra e o céu. As 
nuvens se desmancham, o vento sopra e avança! 
3 - Ao povo revelou palavras de amor. A sua lei 
nos deu, e o mandamento seu; com ninguém fez 
assim, amou até o fim! 
4 - Ao Pai do céu louvemos e ao que vem 
cantemos; e ao Divino então, a nossa salvação! 
Aos três que são um Deus, exalte o povo seu! 
5 - A Virgem Mãe será, um filho à luz dará... Seu 
nome: Emanuel, conosco Deus do céu! O mal 
desprezará, o bem escolherá.
6 - Ao Pai do céu louvemos, e ao que vem, 
cantemos; e ao Divino, então, a nossa louvação! 
Os três, que são um Deus, Exalte o povo seu!

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

22. Breves Avisos 

23. Refletindo o Tempo do Advento 
O advento não indica o essencial da vida. 
“A relação com Deus que vem visitar-nos 
confere a cada gesto, a todas as coisas uma luz 
diversa, uma importância, um valor simbólico. 
Desta perspectiva vem também um convite à 
sobriedade, a não sermos dominados pelas 
coisas deste mundo, pelas realidades materiais, 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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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 
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 fizermos 
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: Jz 13,2-7.24-25a; Sl 70; Lc 1,5-25
3ª feira: Is 7,10-14; Sl 23; Lc 1,26-38
4ª feira: Ct 2,8-14; Sl 32; Lc 1,39-45
5ª feira: 1Sm 1,24-28; 1Sm 2,1-8; Lc 1,46-56
6ª feira: Ml 3,1-4.23-24; Sl 24; Lc 1,57-66
Sábado: Is 62,1-5; Sl 88; At 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25
Domingo: Is 9,1-6; Sl 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

mas antes a governá-las. Se, ao contrário, nos 
deixarmos condicionar e dominar por elas, não 
podemos perceber que há algo muito mais 
importante: o nosso encontro final com o Senhor: 
e isto é importante. Aquele, aquele encontro. E as 
coisas de todos os dias devem ter este horizonte, 
devem ser orientadas para aquele horizonte. Este 
encontro com o Senhor que vem por nós”. 

(Angelus - 27/11/2016) 

24. Gesto Concreto para o Dia de Natal
- Convidar famílias que tenham crianças recém-
nascidas ou recém-batizadas, para receber a 
bênção do Natal. 

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

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 ao 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...

26. 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.

27. 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 - Vem teu rebanho salvar, mostra o amor que 
lhe tens! Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso 
mundo, vem! 

Meditando a Palavra de Deus 
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 


