
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Cheios de esperança e alegria no Deus 
que vem ao nosso encontro, nossa comu-
nidade acolhe todos que vieram participar 
desta celebração. 

2. ACENDIMENTO DA COROA DO ADVENTO  

Anim.: Senhor Deus, que olhas com bondade 
para nossa humanidade, fazei-nos servidores 
de vosso reino, a exemplo de Maria, que 
não hesitou em vos servir. Conservai-nos 
no caminho de vosso Filho Jesus que vem 
para nos salvar e ensinai-nos a fazer sempre 
a vontade do Pai.
(Uma mulher grávida entra com a vela ou 
se dirige para coroa para acendê-la, A as-
sembleia canta. Após o acendimento rezar:)
“Bendito sejais, Deus bondoso, pela luz 
do Cristo, sol de nossas vidas, a quem 
esperamos com toda a ternura do coração”.

3. INTRODUÇÃO

Anim.: Neste último domingo do Advento, 
somos chamados a exultar de alegria como 
João e proclamar Maria como portadora da 
bem-aventurança daqueles que acreditaram. 
Nos ventres de duas mulheres estão a es-
perança de um novo tempo e a salvação 
do mundo. O encontro de Maria e Isabel 
mostra-nos o carinho de Deus para com os 
mais necessitados. 

Jesus vem a nosso encontro para nos res-
gatar em seu amor e devolver a dignidade, 
principalmente aos mais pobres e oprimidos.   

Veio ao mundo para fazer a vontade do Pai 
e nos ensinar a fazer também a vontade 
de Deus. 

Exultantes de alegria pelo Senhor que vem 
ao nosso encontro, entoemos o canto de 
abertura.

CANTO DE ABERTURA: 100(CD15), 
101(CD6)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.: O Senhor nos dê a sua graça e sua 
bênção, no amor e na paz de nosso Senhor 
Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo.

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

5. ATO PENITENCIAL:  193, 168(CD12)

Dir.: Neste tempo de Advento em que a igreja 
se prepara para acolher Jesus que vem ao 
nosso encontro, abramos o coração para aco-
lher a infinita misericórdia de Deus. (Silêncio).

– Senhor, que vindes visitar o vosso povo 
na paz, tende piedade de nós!

– Cristo, que vindes fortalecer os fracos, 
tende piedade de nós!

– Senhor, que vindes criar um mundo novo, 
tende piedade de nós!

Dir.: Deus de ternura e misericórdia tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos peca-
dos, nos dê a graça da vida plena e nos faça 
chegar renovados à festa da sua manifestação 
em nossa humanidade. Amém.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

6. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Senhor, pelo anúncio do 
anjo, a humanidade exulta de alegria na 
feliz espera da Encarnação de vosso Filho. 
Fazei-nos bendizer seu santo nome com a 
nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

7. PRIMEIRA LEITURA: Mq 5,1-4a

8. 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 o vosso nome!

9. SEGUNDA LEITURA: Hb 10,5-10

10. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 

Aleluia, aleluia, aleluia!
Eis a serva do Senhor; 
cumpra-se em mim a tua palavra!

11. EVANGELHO: Lc 1,39-45

12. PARTILHA DA PALAVRA

13. PROFISSÃO DE FÉ

14. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Na aproximação do Natal, supliquemos 
ao Pai que transforme nossos corações para 
acolher a salvação que Ele nos reservou, 
rezando: 

Senhor, convertei-nos e salvai-nos!

– Senhor, guiai a vossa igreja para que seja 
luz para todos os povos e na humildade do 
serviço, vá ao encontro dos mais necessi-
tados e aqueles mais distantes de nossas 
comunidades, rezemos confiantes.

– Senhor, fazei dar frutos todas as iniciativas 
que promovem a paz no mundo, princi-
palmente nas regiões mais assoladas pela 
violência da guerra e pelo egoísmo, rezemos 
confiantes.

– Senhor, iluminai nossos governantes para 
que sejam responsáveis pelo bem comum 
e desenvolvam ações para a solidarieda-
de e paz, alicerçadas na justiça, rezemos 
confiantes. 

– Senhor, abençoai a todos nós que fomos 
batizados, para que sejamos testemunhas 
vivas da presença de Cristo, principalmente 
para aqueles que perderam e abandonaram 
a fé, rezemos confiantes.

Dir.: Ó Deus, que quisestes encontrar conosco 
por meio de vosso Filho, atendei nossos 
pedidos e trazei-nos a vossa salvação. Por 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém.

15. PARTILHA DOS DONS: 420(CD6), 
421(CD6)

Dir.: Com espírito de gratidão e em solida-
riedade com nossos irmãos e irmãs neces-
sitados trazemos nossas oferendas. A Deus 
consagramos nossa disponibilidade para a 
missão e para o serviço do Reino e ofertamos 
os dons cheios de gratidão.

RITO DA COMUNHÃO

16. PAI-NOSSO

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e ilumi-
nados pela sabedoria do Evangelho, ousamos 
dizer. Pai nosso...

17. SAUDAÇÃO DA PAZ: 

DEUS NOS FALA
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Dir.: “Ele mesmo será vossa paz”. Em silên-
cio, rezemos suplicando ao Pai paz para os 
corações aflitos, paz onde existem guerras, 
conflitos, paz para nossas famílias. 

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

(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 Eucarística, leva-a até o altar, 
de onde parte para a distribuição da Sagrada 
Comunhão aos fiéis. Terminada a distribui-
ção, leva a Sagrada Reserva até o sacrário.)

18. COMUNHÃO: 575, 572(CD15)

Dir.: Ao comungar, recebemos o alimento 
que nos fortalece para “prepararmos com 
maior empenho os caminhos para o novo 
Natal do Senhor”. Cantemos.

19. RITO DE LOUVOR: 816(CD18), 
837(CD18)

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

20. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Senhor nosso Deus, 
dai-nos perseverar na vossa alegria pela 
Palavra que acolhemos e na feliz realiza-
ção da vossa promessa de libertação na 
encarnação de vosso Filho, Jesus. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

21. NOTÍCIAS E AVISOS

22. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: 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.

DEUS NOS ENVIA
ORIENTAÇÕES

w Se possível valorizar mulheres 
grávidas nos vários momentos da 
celebração. 

w Manter o espaço celebrativo sóbrio.
w O Canto do Magnificat poderá ser 

cantado por toda assembleia du-
rante a Comunhão.

w Ao final pode se dar uma bênção 
a todas as mães.

– Que durante esta vida ele vos torne firmes 
na fé, alegres na esperança e 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.

– Abençoe-vos o Deus de amor: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.

Dir.:  Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 

TODOS: Graças a Deus!

23. CANTO DE ENVIO: 673(CD6), 666(CD2)

24. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Is 7,10-14, Sl 23 (24),1-
2.3-4AB.5-6 (R/. 7C.10b), 
Lc 1,26-38 

3.ª-feira: Ct 2,8-14 Sl 32 (33), 2-3. 
11-12. 20-21 (R. 1a.3a), 
Lc 1,39-45

4.ª-feira: 1Sm 1,24-28, 1Sm 2, 1. 
4-5. 6-7. 8abcd (R. 1a), Lc 
1,46-56

5.ª-feira: Ml 3,1-4.23-24  Sl 24 
(25), 4-5ab. 8-9. 10.14 (R. 
Lc 21,28), Lc 1,57-66

6.ª-feira: Is 62, 1-5  Sl 88,4-5.16-
17.27.29 (R. 2a)  At 
13,16-17.22-25, Mt 1,1-
25 

Sábado: Is 9,1-6 Sl 95,1-2a.2b-
3.11-12,13 (R. Lc 2,11), 
Tt 2,11-14, Lc 2,1-14
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As estações da natureza nos ensi-
nam a reconciliar, em nosso coração, o 
tempo dos mistérios que abraçam nossa 
fé. Advento é tempo da espera. Ainda não 
é Natal, mas antecipa-se a alegria dessa 
festa. Viver cada tempo litúrgico com o 
coração é um jeito nobre de não adiantar 
um tempo que ainda não chegou. Na so-
briedade que este tempo litúrgico exige, 
vamos tecendo a colcha das alegrias do 
Cristo que vem ao nosso encontro.

Esperar é uma alegria antecipada 
de algo que ainda não chegou. A mulher 
grávida vive na alma a felicidade antecipada 
pela vida que, em seu ventre, vai sendo 
gerada no tempo que lhe cabe. A natureza 
cumpre o ritual das estações para que cada 
tempo seja único. Os casais apaixonados 
esperam o momento do encontro. As 
famílias organizam a casa no cuidado 
da espera dos parentes que vão chegar. 
Esperar é uma metáfora do cotidiano da 
vida. No contexto do Advento, a espera 
ganha tonalidades alegres e sóbrias.

No Advento da vida

Casa mal arrumada não é adequada 
para acolher os amigos e familiares que 
vão chegar. Jardim sujo não pode se tornar 
um canteiro para novas sementes. Esperar 
é também tempo de cuidado e organiza-
ção. No tempo da espera, o tempo do 
cuidado na vida espiritual. Chegando ao 
fim de mais um ano, muitos corações se 
encontram totalmente bagunçados. Raivas 
armazenadas nos potes da prepotência, 
mágoas guardadas nas gavetas do rancor, 
amizades sendo consumidas pelo micro-

Você sabia que Advento é tempo de faxina interior?
-ondas da inveja, tristezas crescendo no 
jardim da infelicidade, violência sendo 
gerada no silêncio do coração.

Enquanto as lojas fazem o balanço 
[de seu patrimônio], somos convidados 
a fazer o balanço de nossa situação emo-
cional. No balancete da vida, o amor deve 
sempre ser o saldo positivo que nos impul-
siona a sermos mais humanos a cada dia.

Casa mal arrumada não é local ade-
quado para receber quem nos visita. Co-
ração bagunçado dificilmente tem espaço 
para acolher quem chega. Neste tempo do 
Advento, a faxina da espera deve remover 
as teias de aranha dos sentimentos que 
estacionaram em nossa alma. O pó que 
asfixia o amor deve ser varrido. Tempo 
novo exige coração novo. Jesus, com Seu 
amor sem limites, adentrava o coração de 
cada pessoa e fazia uma faxina de amor; 
abria as janelas da vida, que impediam 
cada pessoa de ver a luz de um novo 
tempo chegar; devolvia às flores, já secas 
pelas dores e tristezas, as alegrias da 
ressurreição; semeava nos sertões sem 
vida as sementes do amor e da paz.

No Advento da vida, as estações do 
coração se tornam tempo propício para 
limpar os quartos da alma à espera do 
Cristo que vem. Se o jardim do coração 
estiver sendo cuidado, as sementes da 
esperança vão germinar no tempo que 
lhes cabe, e o Amor nascerá nas alegrias 
da chegada.

(https://formacao.cancaonova.com/litur-
gia/tempo-liturgico/advento/voce-sabia-que-

-advento-e-tempo-de-faxina-interior/)
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