
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA: 

Anim.: Deus nos reúne neste 1º Domingo do 
Advento, início de um novo Ano Litúrgico, para 
celebrarmos a vida, na expectativa da chegada do 
Salvador. Sejamos todos bem-vindos.

2. ACENDIMENTO DA 1.ª VELA DA COROA DO 
ADVENTO: 1065 (CD 6) / 1066

Dir.: Ao acendermos a primeira vela do Advento, 
pedimos ao Senhor que nos faça vigilantes no amor, 
na misericórdia e na construção de seu Reino. 
“Vigiai”, nos diz o Senhor. Que a claridade da luz 
do Advento de Cristo, nos faça perseverantes na fé.

(Enquanto se entra com a vela ou se dirige para 
coroa para acendê-la, a assembleia canta.)

(Levantando a vela ou aproximando-se da coroa, 
reza-se:)
“Bendito sejais, Deus bondoso, pela Luz do 
Cristo, Sol de nossas vidas, a quem esperamos 
com toda a ternura do coração!”.

3. INTRODUÇÃO

Anim.: Iniciamos o tempo do Advento na expecta-
tiva da vinda de Deus e na esperança de tempos 
melhores. É chegado o tempo de vigilância e pre-
paração para a chegada de Jesus Menino no Natal. 
A hora de Deus se aproxima até nós, porque cada 
instante de nossa vida contém a Sua eternidade: 
apesar das luzes e trevas que permeiam o nosso 
presente, as escolhas que tomamos são sinais 
da vinda salvífica do Filho do homem. 

A Liturgia nos convida à vigilância, a ficarmos 
preparados e a lermos a vinda do Senhor nos 
acontecimentos da história da salvação que se 
une à nossa história. Na alegria desse tempo 
de espera, entoemos nosso Canto de Abertura.

4. CANTO DE ABERTURA: 95 (CD 15) / 97 (CD 15)

ANTÍFONA DE ENTRADA: A vós, meu Deus, elevo 
a minha alma. Confio em vós, que eu não seja 
envergonhado! Não se riam de mim meus inimigos, 
pois não será desiludido quem em vós espera 
(Cf. Sl 24,1-3).

5. SAUDAÇÃO INICIAL

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

TODOS: Amém!

Dir.: O Deus da esperança, que nos cumula de toda 
alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, esteja com todos vocês.

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

6. ATO PENITENCIAL: 194 / 191

Dir.: Neste tempo propício de vigilância, reconhe-
çamos as nossas faltas para bem celebrarmos a 
Palavra de Deus. Peçamos ao Senhor que nos 
liberte das trevas do pecado e nos converta à Sua 
Luz salvífica (Breve silêncio). Cantemos!

Dir.: Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão 
de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna. 

TODOS: Amém!

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Deus onipotente, dai-nos o 
desejo de lutar nesta vida para irmos ao en-
contro de vosso Filho Jesus, que ardentemente 
esperamos. Amparai-nos no serviço total aos 
irmãos, a fim de que sejamos considerados 
dignos de participar da glória de vosso Reino. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 

TODOS: Amém!
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8. PRIMEIRA LEITURA: Is 2,1-5

9. SALMO RESPONSORIAL: Sl 121(122),1-2.4-
5.6-7.8-9 (R. cf. 1)

Que alegria, quando me disseram: “Vamos à 
casa do Senhor!”

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!

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 13,11-14a

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa 
salvação nos concedei! (Cf. Sl 84,8).

12. EVANGELHO: Mt 24, 37-44

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Deus vem ao encontro de nossa necessidade 
de salvação. Neste tempo de espera, peçamos 
com confiança: 
Vinde, Senhor, visitar vosso povo!

– Senhor, guiai a nossa Igreja para bem preparar 
o vosso Advento. Nós vos pedimos.

– Senhor, encorajai os cristãos para o desejo 
ardente da Paz que brota de vosso Coração. Nós 
vos pedimos.

– Senhor, ajudai as nossas comunidades a se 
prepararem para a vinda do Salvador, manifestando 
o amor à verdade, à honestidade, à retidão e à 
simplicidade. Nós vos pedimos.

– Senhor, despertai nossa sociedade para uma 
maior consciência da realidade em que vivemos 
e das alienações de que somos vítimas. Nós 
vos pedimos.

Dir.: Acolhei, ó Pai de bondade, as preces de 
vosso povo reunido em comunidade. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

TODOS: Amém!

16. PARTILHA DOS DONS: 421 (CD 6) / 422

Dir.: Preparando nossos corações para a vinda 
do Senhor, queremos ofertar as realizações da 
nossa comunidade, nossos gestos de partilha e 
de solidariedade. Cantemos!

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Rezemos, com amor e confiança, a oração 
que o próprio Senhor nos ensinou: Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 789 (CD 26) / 783 (CD 5)

Dir.: A Paz do Senhor esteja sempre convosco.

TODOS: O amor de Cristo nos uniu!

Dir.: O Senhor nos dá a sua Paz. Saudemo-nos 
uns aos outros.
 
(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 e faz uma ge-
nuflexão como sinal de adoração. Com reverência, 
pega a âmbula que contém a Sagrada Reserva 
Eucarística e 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.)

DEUS FAZ COMUNHÃO

DEUS NOS FALA
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19. COMUNHÃO: 574 (CD 21) / 571 (CD 15)

20. RITO DE LOUVOR: 837 (CD 18) / 816 (CD 18)

(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 cristãos. 
Ajudai-nos, então, a caminhar entre os bens 
passageiros dessa terra, esperando alcançar 
os bens do Céu, que são maiores e não passam. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém!

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor esteja convosco.

TODOS: Ele está no meio de nós!

Dir.: 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 nós 
as suas bênçãos. 

TODOS: Amém!

Dir.: Que durante esta vida Ele vos torne firmes na 
fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. 

TODOS: Amém!

Dir.: Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador 
feito homem, sejais recompensados com a vida 
eterna, quando vier de novo em Sua glória. 

TODOS: Amém!

Dir.: Abençoe-vos o Deus de amor, Pai e Filho e 
Espírito Santo. Todos: Amém.

Dir.: Ficai atentos e preparados! Vamos em paz e 
o Senhor nos acompanhe!

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w O Advento é celebrado com sobriedade. O espaço 
celebrativo deve ser bem-preparado, sem ou com 
poucas flores. A cor é roxa e, no terceiro domingo, 
a cor é rósea;

w Preparar a coroa do Advento e, a cada domingo, 
acender uma vela. A criatividade fica por conta da 
comunidade. As velas podem ser nas cores litúr-
gicas correspondente aos Domingos (três roxas e 
uma rósea) ou todas de uma cor só, à escolha da 
equipe;

w Não se canta o hino do Glória, reservando-o para 
as Solenidades do Natal;

w Os cantos devem ser bem escolhidos de acordo 
com o tempo litúrgico. Devem estar em sintonia 
com a mensagem das leituras de cada domingo. 
Instrumentos musicais de percussão devem ser 
omitidos ou devem ser usados em tons mais baixos;

w A própria Comunidade reunida é sinal da espera da 
vinda do Senhor: deve se incentivar a participação 
das mulheres, especialmente as grávidas (na pro-
clamação das leituras, procissões de entrada e no 
acendimento das velas na coroa do Advento).

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira:  Is 4,2-6; Sl 121(122),1-2. 3-4a. 
  4b-5. 6-7. 8-9 (R/. 1); Mt 8,5-11
3.ª-feira:  Is 11,1-10; Sl 71(72),2. 7-8. 12-

13. 17 (R/. cf. 7); Lc 10,21-24
4.ª-feira:  Santo André, Apóstolo, Festa
  Rm 10,9-18; Sl 18(19),2-3.4-5 

(R/. 5a); Mt 4,18-22
5.ª-feira:  Is 26,1-6; Sl 117(118),1 e 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:  São Francisco Xavier, presbíte-

ro, Memória
  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

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 673 (CD 6) / 652 (CD 7)
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O tema central do Advento é a espera do 
Senhor, considerada sob diversos aspectos. So-
bretudo a espera do Antigo Testamento, cons-
tantemente voltado para a vinda do Messias. 
Sobre o tema falam as profecias que a liturgia 
apresenta neste tempo, para a consideração dos 
fiéis, a fim de despertar nos corações aquele 
profundo desejo e necessidade de Deus, que se 
encontram tão vivos nos escritos proféticos, e 
no próprio tempo litúrgico; convidando assim os 
fiéis a agradecer ao Altíssimo pelo dom imenso 
da salvação. Esta, de fato, não se desenha mais 
no horizonte apenas como acontecimento futuro, 
somente prometido e esperado: com a encarnação 
do Filho de Deus e o seu nascimento no mundo, a 
salvação tornou-se realidade, há muitos séculos. 
Veio o Redentor e Nele terminaram as esperanças 
do Antigo Testamento, mas se abriram as do Novo. 
Eis, portanto, a nova espera: a vinda do Salvador 
deve realizar-se no coração de cada homem, 
enquanto a história de toda a humanidade aponta 
em direção à parusia, isto é, à volta gloriosa de 
Cristo no fim dos tempos. Nesta perspectiva, 
são ouvidas e meditadas as leituras do Advento.

Isaías fala com ênfase sobre a era messiâni-
ca, na qual todos os povos acorrerão a Jerusalém 
para adorar o único Deus: “Virão os povos em 
multidão dizendo: ‘Vinde, subamos à montanha 
do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele 
nos ensine seus caminhos’” (Is 2,3). Reunidos 
na única religião, todos os homens tornar-se-ão 
irmãos e “não adestrarão mais para a guerra” (Is 
2,4). Jerusalém é figura da Igreja, constituída por 
Deus “sacramento universal de salvação” (LG 
48). Abre a Igreja os braços a todos os homens 
para conduzi-los a Cristo, a fim de que, seguin-
do os ensinamentos dele, vivam como irmãos, 
na concórdia e na paz. Mas quantos caminhos 
restam ainda a percorrer até que isto se realize 
plenamente! Cada cristão deveria ser uma voz 
que, com ardor de Isaías, chama os homens à 
única fé e ao amor fraterno. O trecho do profeta 
se encerra com um sugestivo apelo: “Vinde, 
caminhemos à luz do Senhor” (Is 2,5).

São Paulo, na segunda leitura, diz-nos jus-
tamente o que devemos fazer para caminhar sob 
tal luz: “Despojemo-nos das obras das trevas” 
(Rm 13,12), isto é, do pecado em todos os seus 

“Vinde caminhemos à Luz do Senhor” (Is 2,5)
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aspectos, e “revistamo-nos das armas da luz” (Rm 
13,12), ou seja, das virtudes, sobretudo da fé e 
do amor. E o mais depressa possível, “porque a 
salvação está mais próxima de nós” (Rm 13,11). 
De fato, a história está caminhando em direção 
à sua última fase, isto é, à volta final do Senhor. 
O tempo que nos separa de tal meta deve ser 
vivido com grande fervor. O Senhor, que já veio 
no seu nascimento temporal em Belém e está 
continuamente presente na vida de cada homem e 
de toda a humanidade, “estando para vir” no fim 
dos tempos, deve ser acolhido, acompanhado e 
esperado na fé, na esperança e na caridade vivas e 
operosas. O próprio Jesus falou sobre esta atitude 
de vigilante expectativa que deve caracterizar toda 
a vida do cristão. “Vigiai, portanto, porque não 
sabeis em que dia virá o Senhor” (Mt 24,42). 
Não se trata somente da parusia, mas também 
da vinda do Senhor que se realizará para cada um 
em particular, ao término de sua vida, quando se 
encontrar face a face com seu Salvador. Aquele 
deverá ser o seu dia mais belo, o início de sua 
vida eterna. “Estai, portanto, preparados, porque 
o Filho do homem virá na hora em que menos 
pensardes” (Mt 24,44).

Adaptado de MADALENA, Gabriel 
de Santa Maria. Intimidade Divina. 9. ed. 

São Paulo: Loyola, 1990, p. 19-20.
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