
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA (Cânticos de Taizé)

Por ele esperem seu dia vem, tenham cora-
gem, Jesus já vem.

2. ACENDIMENTO DA VELA DA COROA DO 
ADVENTO

(Enquanto a comunidade canta um refrão 
apropriado, uma pessoa – pode ser uma 
mulher grávida – entra e acende a vela da 
coroa, do respectivo domingo, fazendo a 
seguinte oração) 

Anim.: Bendito seja o Deus da vida, pela luz 
de Cristo, a quem esperamos com toda a 
ternura do coração!

3. INTRODUÇÃO

Anim.: Celebrando o Mistério Pascal de Cristo, 
iniciamos com a celebração do primeiro 
Domingo do Advento, no Ciclo do Natal, 
que engloba as festas do Natal, da Epifania, 
estendendo-se até a Festa do Batismo do 
Senhor. O Advento marca o início do Ano 
Litúrgico, e de uma nova etapa na caminhada 
de nossa comunidade. Durante este tempo 
de espera, somos convidados a viver a ma-
nifestação de Deus em nossa humanidade, 
acolhendo sua irrupção em nosso cotidiano, 
renovando nossa esperança em sua vinda 
em nosso meio. 

Na liturgia de hoje, celebramos a certeza de 
que “o Senhor vem”. Jesus vem continua-
mente e de muitos modos. Neste tempo de 
construção e caminhada na solidariedade e 
na partilha, a atitude fundamental é vigiar. Só 
a vigilância ativa será capaz de descobri-lo 

nas novas situações em que se apresenta. 
Por isso, nos alegramos em preparar o seu 
Natal, vigilantes aos sinais de sua vinda no 
meio de tudo quanto acontece em nossa vida 
e na criação. Juntos, como povo sacerdotal, 
cantemos.

4. CANTO DE ABERTURA: 97 (CD 15), 96 
(CD 15)

5. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: Irmãos e irmãs, o Senhor está perto! 
Que a sua paz esteja com vocês!

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

6. ATO PENITENCIAL: 161 (CD 3), 171 (CD 3)

Dir.: Invoquemos a Cristo Senhor, reconhe-
cendo as nossas faltas e confessando nossa 
fé na vitória do amor sobre o pecado (Instante 
de silêncio), cantemos:

Dir.: O Deus de ternura e misericórdia tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados 
e nos conduza à vida eterna. Amém.

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): 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.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

8. PRIMEIRA LEITURA: Is 63,16b-17.19b;
64,2b-7

9. SALMO RESPONSORIAL: 79(80)

Iluminai a vossa face sobre nós,
Convertei-nos, para que sejamos salvos!
 
Ó Pastor de Israel, prestai ouvidos.
Vós que sobre os querubins vos assentais,
aparecei cheio de glória e esplendor!
Despertai vosso poder, ó nosso Deus,
e vinde logo nos trazer a salvação!

Voltai-vos para nós, Deus do universo!
Olhai dos altos céus e observai.
Visitai a vossa vinha e protegei-a!
Foi a vossa mão direita que a plantou;
protegei-a, e ao rebento que firmastes!

Pousai a mão por sobre o vosso protegido,
o filho do homem que escolhestes para vós!
E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus!
Dai-nos vida, e louvaremos vosso nome!

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 1,3-9

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, 
e a vossa salvação nos concedei!

12. EVANGELHO: Mc 13,33-37

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor!

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Irmãos e irmãs, em comunhão com to-
das as pessoas que esperam a manifestação 

de Deus e com toda a criação que anseia por 
libertação, oremos:

Maranatha, vem Senhor Jesus!

– Recordai, Senhor, da vossa Igreja presente 
em todo o mundo e abençoai as comunidades 
cristãs para que deem testemunho de Jesus.

– Realizai entre nós, Senhor, vossa promessa 
de paz, fazei cessar a guerra e a violência 
sobre toda a terra e que seja feita justiça aos 
pobres e excluídos.

– Senhor, escutai o gemido da criação e 
animai todas as pessoas e grupos que tra-
balham pela preservação do planeta.

– Pai, fortalecei os doentes e os idosos, não 
abandones aqueles que se afastaram de vós, 
dái esperança aos que estão desanimados e 
consolai os que estão passando por alguma 
provação, neste tempo de pandemia em 
que vivemos.

Dir.: Ouvi, ó Cristo, a oração do vosso povo, 
vós que sois nosso irmão e Salvador, o vivente 
pelos séculos dos séculos. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS (332 CD 25)

Dir.: Neste tempo de graça, em que nos 
preparamos para celebrarmos o mistério da 
encarnação do Senhor em nossa vida e em 
nossa história, busquemos viver vigilantes 
a partilha e solidariedade.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI NOSSO

Dir.: Apressa o tempo da vinda do vosso 
reino. Recebei o louvor de todo o universo e 
a prece que elevamos a vós com as palavras 
que Cristo nos ensinou: Pai Nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).

DEUS NOS FALA
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(Em silêncio o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde 
a Reserva Eucarística está cuidadosamente 
depositada no sacrário. Abre a porta do 
sacrário, faz uma genuflexão como sinal de 
adoração. Com reverência pega a âmbula 
que contém a Sagrada Reserva Eucarísti-
ca. Leva-a até o altar, de onde parte para a 
distribuição da Sagrada Comunhão aos fiéis. 
Terminada a distribuição, leva a Sagrada 
Reserva até o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 575, 571 (CD 15)

20. RITO DE LOUVOR

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um 
salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Senhor, o que acabamos 
de celebrar nos ensina a viver como cris-
tãos. 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. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Deus da paz nos santifique totalmente 
e nos mantenha vigilantes para o dia da vinda 
de nosso Senhor Jesus Cristo, agora e para 
sempre.  Amém.

Dir.: Abençoe-nos o Pai e o Filho e o Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: Vamos em paz e o Senhor nos acom-
panhe. Graças a Deus. 

24. CANTO DE ENVIO 93 (CD 15), 674

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w O Advento é celebrado com sobriedade, 
sem o Hino do Glória, usando flores com 
moderação, cuidando-se de não colocar 
enfeites natalinos no espaço litúrgico.

w O espaço da celebração deve estar despo-
jado e sóbrio, um tronco com um broto ajuda 
a simbolizar o sentido da espera.

w A Coroa do Advento, que tem em si uma 
linguagem de silêncio, fala-nos forte através 
do círculo, da luz, das cores, dos gestos 
correspondentes, seja colocada em local 
apropriado onde possa ser visualizada pela 
assembleia.

w Nos ritos iniciais se realiza o acendimento 
das velas da Coroa do Advento, para cada 
domingo acende-se respectivamente uma 
vela. Este gesto retoma o costume judaico 
de celebrar a chegada da luz que abrange 
toda humanidade espalhada pelos quatro 
pontos cardeais. O acendimento se dá como 
previsto no folheto.

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Rm 10,9-18,Sl 18(19A),2-
3.4-5 (R/. 5a), Mt 4,18-22

3.ª-feira: Is 11,1-10, Sl 71(72),1-2.
 7-8.12-13.17 (R/. cf. 7), 
 Lc 10,21-24

4.ª-feira: Is 25,6-10a, Sl 22(23),
 1-3a.3b-4.5.6 (R/. 6cd), 
 Mt 15,29-37 

5.ª-feira: Is 26,1-6, Sl 117(118),1.8-
9.19-21.25-27a (R/. 26a), 
Mt 7,21.24-27

6.ª-feira: Is 29,17-24, Sl 26(27),1.4. 
13-14 (R/. 1a), Mt 9,27-31

Sábado: Is 30,19-21.23-26, Sl 146 
(147A),1-2.3-4.5-6 (R/. Is 
30,18), Mt 9,35-10,1.6-8
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Advento, tempo de importantes encontros

 O tempo litúrgico chamado de Advento nos 
propicia encontros com personagens muito impor-
tantes para o nosso crescimento espiritual. São 
pessoas que nos precederam na Tradição viva que 
preparou a chegada do Reino de Deus entre nós.

1.º ENCONTRO: OS PROFETAS

 Jesus é o Messias longamente esperado pelo 
povo hebreu. A história do messianismo deita suas 
raízes no século IX a.C., quando encontramos o 
profeta Natã, no tempo do rei Davi. A sua profecia de 
que seria estabelecida uma dinastia davídica, para a 
qual Deus seria um como Pai (cf 2Sm 7,1-17) pode 
ser considerado o primeiro elo de uma extensa cadeia 
de profecias messiânicas sobre o filho de Davi. Apesar 
de todos os males, Deus enviaria o seu Messias (esta 
palavra hebraica foi traduzida para o grego “Cristós”, 
ambas significando “ungido”, característica dos reis 
de Israel), para salvar a nação.
 Mais tarde, no séc. VIII, encontramos o profeta 
Isaías; talvez tenha sido o que melhor formulou essa 
esperança de um salvador: “... o Senhor vos enviará 
um sinal: eis que a jovem conceberá e dará à luz 
um filho e por-lhe-á o nome de Emanuel” (7,14). 
Outros profetas e sábios também mantiveram essa 
expectativa messiânica: Miquéias (4,14), Ezequiel 
(34,23), Ageu (2,23), Salmos (89,30-38; 132, 11-12) 
etc. O Novo Testamento (Mt 1,22-23; Lc 2,30-32; At 
2,30 ...) aplicará ao Cristo as profecias messiânicas. 
A meditação dos profetas, que encontraremos com 
frequência nas leituras das Missas, alimenta a nossa 
esperança e refazemos, à luz da fé, toda a caminhada 
de um povo à procura de justiça e paz.

2.º ENCONTRO: JOÃO BATISTA

 João Batista foi o precursor. Também ele foi 
profeta, “e mais que profeta”, como disse Jesus (Mt 
11,9). Ele veio preparar o caminho do Senhor e foi 
capaz de reconhecer a presença do Messias entre nós. 
Por isso o encontro com João Batista nos avizinha 
ainda mais da presença de Jesus. João Batista faz 
a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, e nos 
põe na escola da conversão, da mudança de vida 
para acolher o Reino do Cristo-Messias.

3.º ENCONTRO: A VIRGEM MARIA

 Nossa Senhora não poderia faltar ao nosso 
encontro na preparação do Natal. Graças a ela foi 
possível o mistério da Encarnação do Verbo. Pois 
“quando chegou a plenitude do tempo, enviou Deus 
o seu Filho, nascido de uma mulher” (Gl 4,4). De 
fato, ninguém melhor do que Maria Santíssima para 
nos preparar para o Natal de seu Filho. Maria, na vida 
cristã, será sempre aquela que nos diz: “Fazei tudo 
o que Ele vos disser” (Jo 2,5).

4.º ENCONTRO: JESUS CRISTO

 Toda a preparação do Advento destina-se ao 
encontro com a pessoa divina do Menino-Deus. A 
esperança messiânica acalentada pelos profetas, 
a mudança de vida pregada por João Batista e a 
suavíssima proteção da Mãe de Deus conduzem-nos 
ao que há de mais importante em nossas vidas: o 
amor a Deus, por Jesus Cristo, daí decorrendo o amor 
ao próximo, especialmente aos mais necessitados, 
sem o que o nosso amor seria incompleto. De fato, 
foi entre os pobres que nasceu Jesus, longe dos 
ouropéis do fausto e do poder.
 Parece ser este o sentido do Natal: Deus 
invisível e incorpóreo desce até nós, não somente 
para tornar-se visível e nos visitar em nossa própria 
carne, mas para habitar conosco, de modo definitivo, 
fazendo-nos contemplar a sua glória (cf Jo 1,14).
 Na festa do Natal, queremos assumir o su-
premo regalo que o desígnio de Deus nos reservou. 
De modo semelhante a Maria, também nós somos o 
receptáculo de Deus. Como nos ensinou um grande 
teólogo do séc. II, Santo Irineu, bispo de Lyon (Contra 
as Heresias 3,20; SC 34,342):
 A glória do homem é Deus, mas o receptáculo 
das obras de Deus e da sua sabedoria e poder é o 
homem. Esses encontros poderão nos colocar num 
dinamismo que reforçará a nossa caminhada comum 
como Igreja, isto é, como comunidade. Que adiantaria 
prepararmo-nos para o Natal se esse itinerário não 
nos conduzisse ao encontro com a nossa família,  
com nossos semelhantes e com os que mais neces-
sitados? Não é neles que Jesus Cristo se manifesta 
para cada um de nós?

Fonte: Liturgia em Mutirão CNBB

Domingos Zamagna


