
1. refrão meditativo
Digo a todos: vigiai! / Porque 
não sabeis / quando o Senhor 
irá chegar! / Vigiai! Vigiai! / A 
todo momento! Vigiai!

2. entrada
Das alturas orvalhem os céus 
/ e as nuvens que chovam 
justiça. / Que a terra se abra 
ao amor / e germine o Deus 
Salvador (bis).
1. Foste amigo, antigamente / 
desta terra que amaste, / deste 
povo que escolheste / sua sor-
te melhoraste. / Perdoaste seus 
pecados, / tua ira acalmaste. 
2. 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. 
3. Eis: Amor, Fidelidade / vão 
unidos se encontrar. / Bem as-
sim, Justiça e Paz / vão beijar-
-se e se abraçar. / Vai brotar Fi-
delidade / e Justiça se mostrar. 
4. E virão os benefícios / do 
Senhor a abençoar. / E os fru-
tos do amor / desta terra vão 
brotar. / A Justiça diante dele 
/ e a Paz o seguirá.

3. ato PenitenCiaL
1. Senhor, que vieste ao mundo 
/ para nos salvar, / tende pie-
dade de nós.

Senhor, / tende piedade de 
nós! (bis)
2. Cristo, que continuamente / nos 
visitais / com a graça do vosso 
Espírito, / tende piedade de nós!
Cristo, / tende piedade de 
nós! (bis)
3. Senhor, que vireis um dia  
para julgar as nossas obras, / 
tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de 
nós! (bis)

oração da CoLeta
Ó Deus todo-poderoso, con-
cedei a vossos fiéis o ardente 
desejo de possuir o reino celes-
te, para que, acorrendo com as 
nossas boas obras ao encontro 
do Cristo que vem, sejamos 
reunidos à sua direita na comu-
nidade dos justos. PNSJC.
T.: Amém!

4. entrada da veLa
Vai brilhar agora a luz, / pois vai 
chegar Jesus. / Preparemos o 
coração, / vai chegar a salvação.
Esta vela é sinal / de vigilância 
total. / Vamos irmãos esperar 
/ o salvador que virá!

5. Primeira Leitura
   Jr 33,14-16

Leitura do Livro do Profeta 
Jeremias

Eis que virão dias, diz o Senhor, 

em que farei cumprir a promes-
sa de bens futuros para a casa 
de Israel e para a casa de Judá. 
Naqueles dias, naquele tempo, 
farei brotar de Davi a semente 
da justiça, que fará valer a lei e 
a justiça na terra.

Naqueles dias, Judá será 
salvo e Jerusalém terá uma 
população confiante; este é o 
nome que servirá para designá-
-la: ‘O Senhor é a nossa Justiça’”.
Palavra do Senhor!
T.: Graças a Deus!

6. saLmo 24(25)
Senhor meu Deus (3x), a vós, 
elevo a minha alma!
1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos 
caminhos / e fazei-me conhe-
cer a vossa estrada! / Vossa 
verdade me oriente e me con-
duza, / porque sois o Deus da 
minha salvação!
2. O Senhor é piedade e retidão, 
/ e reconduz ao bom caminho 
os pecadores. / Ele dirige os 
humildes na justiça, / e aos po-
bres ele ensina o seu caminho.
3 . Verdade e amor são os 
caminhos do Senhor / para 
quem guarda sua Aliança e 
seus preceitos. / O Senhor se 
torna íntimo aos que o temem 
/ e lhes dá a conhecer sua 
Aliança.
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7. segunda Leitura
1ts 3,12-4,2

Leitura da Primeira de Carta de 
São Paulo aos Tessalonicenses

Irmãos: o Senhor vos conce-
da que o amor entre vós e para 
com todos aumente e transbor-
de sempre mais, a exemplo do 
amor que temos por vós. Que 
assim ele confirme os vossos 
corações numa santidade sem 
defeito aos olhos de Deus, 
nosso Pai, no dia da vinda de 
nosso Senhor Jesus, com todos 
os seus santos.

Enfim, meus irmãos, eis o que 
vos pedimos e exortamos no Se-
nhor Jesus: aprendestes de nós 
como deveis viver para agradar 
a Deus e já estais vivendo assim. 
Fazei progressos ainda maiores! 
Conheceis, de fato, as instru-
ções que temos dado em nome 
do Senhor Jesus.
Palavra do Senhor! 
T.: Graças a Deus!

8. Canto de aCLamação
Aleluia! Aleluia! (bis)
Vem mostrar-nos, ó Senhor (bis) 
/ tua grande compaixão (bis). / 
Dá-nos tua salvação! (bis)
Aleluia! Aleluia! (bis)

9. evangeLho
Lc 21,25-28.34-36

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas

Naquele tempo, disse Jesus 
a seus discípulos: “Haverá 
sinais no sol, na lua e nas 
estrelas. Na terra, as nações 
ficarão angustiadas, com pavor 
do barulho do mar e das ondas. 
Os homens vão desmaiar de 

medo só em pensar no que vai 
acontecer ao mundo, porque 
as forças do céu serão abala-
das. Então eles verão o Filho 
do Homem vindo numa nuvem 
com grande poder e glória.

Quando estas coisas come-
çarem a acontecer, levantai-vos 
e erguei a cabeça, porque a 
vossa libertação está próxima.

Tomai cuidado para que vos-
sos corações não fiquem insen-
síveis por causa da gula, da em-
briaguez e das preocupações 
da vida, e esse dia não caia de 
repente sobre vós; pois esse 
dia cairá como uma armadilha 
sobre todos os habitantes de 
toda a terra.

Portanto, ficai atentos e orai a 
todo momento, a fim de terdes 
força para escapar de tudo 
o que deve acontecer e para 
ficardes em pé diante do Filho 
do Homem”.
Palavra da Salvação! 
T.: Glória a Vós, Senhor!

10. Profissão de fé

11. Canto das ofertas
A nossa oferta apresentamos 
no altar. / E te pedimos, vem, 
Senhor, nos libertar!
1. A chuva molhou a terra, / 
o homem plantou o grão. / A 
planta deu flor e frutos. / Do 
trigo se fez o pão.
2. O homem plantou videira, / 
cercou-a com seu carinho. / Da 
vinha brotou a uva. / Da uva se 
fez o vinho.
3. Os frutos da nossa terra / e 
as lutas dos filhos teus / serão 
pela tua graça, / Pão e Vinho 
que vem do céu.

sobre as oferendas
Recebei, ó Deus, estas ofe-
rendas que escolhemos entre 
os dons que nos destes, e o 
alimento que hoje concedeis à 
nossa devoção torne-se prêmio 
da redenção eterna. PCNS.
T.: Amém!

12. oração euCarístiCa iii
(Prefácio do Advento I)

Pr.: Na verdade, é justo e neces-
sário, é nosso dever e salvação 
dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, 
Deus eterno e todo-poderoso, 
por Cristo, Senhor nosso.

Revestido da nossa fragili-
dade, ele veio a primeira vez 
para realizar seu eterno plano 
de amor e abrir-nos o caminho 
da salvação. Revestido de sua 
glória, ele virá uma segunda 
vez para conceder-nos em ple-
nitude os bens prometidos que 
hoje, vigilantes, esperamos.

Por essa razão, agora e sem-
pre, nós nos unimos aos anjos 
e a todos os santos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

santo
1. Santo! Santo! Santo! / Senhor, 
Deus do universo! / O céu e a 
terra proclamam a vossa glória!
/: Hosana nas alturas! / Ho-
sana! /:
2. Bendito aquele que vem / 
em nome do Senhor!

Pr.: Na verdade, vós sois santo, 
ó Deus do universo, e tudo o 
que criastes proclama o vosso 
louvor, porque, por Jesus Cris-
to, vosso Filho e Senhor nosso, 
e pela força do Espírito Santo, 
dais vida e santidade a todas as 
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coisas e não cessais de reunir o 
vosso povo, para que vos ofere-
ça em toda parte, do nascer ao 
pôr do sol, um sacrifício perfeito.
T.: Santificai e reuni o vosso povo!

Pr.: Por isso, nós vos suplica-
mos: santificai pelo Espírito 
Santo as oferendas que vos 
apresentamos para serem 
consagradas, a fim de que se 
tornem o Corpo e † o Sangue 
de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, que nos mandou 
celebrar este mistério.
T.: Santificai nossa oferenda, 
ó Senhor!

Pr.: Na noite em que ia ser en-
tregue, ele tomou o pão, deu 
graças e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo: 
TOmAi, TODOS, E cOmEi...

Pr.: Do mesmo modo, ao fim 
da ceia, ele tomou o cálice em 
suas mãos, deu graças nova-
mente e o deu a seus discípu-
los, dizendo:
TOmAi, TODOS, E bEbEi...

Pr.: Eis o mistério da fé!
T.: Todas as vezes que come-
mos deste pão e bebemos 
deste cálice, anunciamos, Se-
nhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!

Pr.: Celebrando agora, ó Pai, a 
memória do vosso Filho, da sua 
paixão que nos salva, da sua 
gloriosa ressurreição e da sua 
ascensão ao céu, e enquanto 
esperamos a sua nova vinda, 
nós vos oferecemos em ação 
de graças este sacrifício de vida 
e santidade.
T.: Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

Pr.: Olhai com bondade a ofe-
renda da vossa Igreja, reconhe-
cei o sacrifício que nos recon-
cilia convosco e concedei que, 
alimentando-nos com o Corpo 
e o Sangue do vosso Filho, seja-
mos repletos do Espírito Santo 
e nos tornemos em Cristo um 
só corpo e um só espírito.
T.: Fazei de nós um só corpo e 
um só espírito!

Pr.: Que ele faça de nós uma 
oferenda perfeita para alcan-
çarmos a vida eterna com os 
vossos santos: a Virgem Maria, 
mãe de Deus, São José, seu 
esposo, os vossos Apóstolos e 
Mártires e todos os santos, que 
não cessam de interceder por 
nós na vossa presença.
T.: Fazei de nós uma perfeita 
oferenda!

Pr.: E agora, nós vos suplica-
mos, ó Pai, que este sacrifício 
da nossa reconciliação estenda 
a paz e a salvação ao mundo 
inteiro. confirmai na fé e na ca-
ridade a vossa Igreja, enquanto 
caminha neste mundo: o vosso 
servo o Papa (N.) e nosso Bispo 
(N.), com os bispos do mundo 
inteiro, o clero e todo o povo 
que conquistastes.
T.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa  
Igreja!

Pr.: Atendei às preces da vossa 
família, que está aqui na vossa 
presença. Reuni em vós, Pai de 
misericórdia, todos os vossos 
filhos e filhas dispersos pelo 
mundo inteiro.
T.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!

Pr.: Acolhei com bondade no 
vosso Reino os nossos irmãos 

e irmãs que partiram desta vida 
e todos os que morreram na 
vossa amizade. Unidos a eles, 
esperamos também nós saciar-
-nos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso.
T.: A todos saciai com vossa 
glória!

Pr.: Por ele dais ao mundo todo 
bem e toda graça.

Pr.: Por Cristo, com Cristo... 
T.: Amém!

13. Cordeiro
1. Cordeiro de Deus, que tirais 
o pecado do mundo, / tende 
piedade de nós!
2. Cordeiro de Deus, que tirais 
o pecado do mundo, / tende 
piedade de nós!
3. Cordeiro de Deus, que tirais 
o pecado do mundo, dai-nos a 
paz! / Dai-nos a paz! Dai-nos a 
vossa paz! 

14. Comunhão i
1. Um dia Jesus falou: “Observai, 
tomai cuidado. / Preparai-vos, 
pois, não sabeis em que dia o 
Senhor virá: / à tarde, à meia-
-noite, de madrugada, amanhe-
cendo. / O que vos digo, digo a 
todos: Vigiai, ficai atentos!”.
Abre o coração, / e preparai 
vosso caminho com alegria, / 
porque Jesus que vai chegar / 
é o Messias (bis).
2. Um dia o Senhor falou pelo 
profeta Isaías: / “Eis que envio 
meu mensageiro, / voz que no 
deserto grita: / “Preparai e en-
direitai, o caminho do Senhor”. 
/ Foi assim que João Batista, / 
um batismo ele pregou.
3. Um dia Deus enviou o seu 
anjo Gabriel / que saudou 
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a Maria Virgem, Boa Nova 
anunciou: “Alegra-te, ó maria, o 
Senhor contigo está. / Darás à 
luz e terás um Filho, que eter-
namente reinará”.
Abre o coração, / e preparai 
vosso caminho com alegria, / 
porque Jesus que vai chegar / 
é o Messias (bis).

15. Comunhão ii
Vigiai, diz Jesus, vigiai! / Pois 
no dia em que não esperais, 
/ o Filho do Homem virá! / O 
Filho do Homem virá!
1. Renovai-nos, nosso Deus e 
Salvador. / Esquecei vossa má-
goa contra nós! / Ficareis eter-
namente irritado? / Guardareis 
a vossa ira pelos séculos?
2. Está perto a salvação dos que 
o temem, / e a glória habitará 
em nossa terra. / A verdade e o 
amor se encontrarão, / a justiça 
e a paz se abraçarão.
3. Mostrai-nos, ó Senhor, vos-
sa bondade, / concedei-nos 
também vossa salvação! / Não 
vireis restituir a nossa vida, / 
para que em vós se rejubile o 
vosso povo?
4. Quero ouvir o que o Senhor irá 
falar: / é a paz que ele vai anun-
ciar; / a paz para o seu povo 
e seus amigos, / para os que 
voltam ao Senhor seu coração.

Pós Comunhão
Aproveite-nos, ó Deus, a parti-
cipação nos vossos mistérios. 

Mons. Danival Milagres Coelho
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Fazei que eles nos ajudem a 
amar desde agora o que é do 
céu e, caminhando entre as 
coisas que passam, abraçar as 
que não passam. PCNS.
T.: Amém!

16. Canto finaL
Como o sol nasce da aurora, / 
de Maria nascerá / aquele que 
a terra seca / em jardim con-
verterá. / Ó Belém, abre seus 
braços ao Pastor que a ti virá. 
/ : Emanuel, Deus-conosco, 
/ vem ao nosso mundo, vem!
1. Ouve, ó Pastor do teu povo, / 
vem do alto céu onde estás! / 
Emanuel, Deus conosco, / Vem 
ao nosso mundo, vem!
2. Vem teu rebanho salvar, / 
mostra o amor que lhe tens! / 
Emanuel, Deus conosco, / Vem 
ao nosso mundo, vem!

LEITURAS DA SEMANA

Estamos iniciando um novo ano litúrgico 
com o tempo do Advento, em que se 

celebra a vinda de Jesus Cristo no tempo 
e na história. Trata-se de um tempo de 
preparação para a grande festa do Natal 
do Senhor e, ao mesmo tempo, vivemos 
o advento de sua segunda vinda na glória.

Até o dia 16 de dezembro, a liturgia nos 
prepara para vinda gloriosa do Senhor, no 
fim dos tempos. Por isso, a liturgia nos 
convida à vigilância através da oração e 
da escuta da Palavra do Senhor, a fim de 
que, voltando-nos para Ele, possamos 
um dia participar da plenitude de sua 
vida na glória.

O Profeta Jeremias anuncia o tempo de 
graça que é o cumprimento da promessa 
feita à casa de Israel. De Davi brotará 
a semente da justiça, que é o próprio 
Senhor (cf. Jr 33,16). Nessas palavras, 
contemplamos o anuncio do nascimento 
do Messias que vem fazer valer a lei do 
amor e a justiça na terra.

Na 2a leitura, Paulo convida os tesssa-
lonicenses a viverem a santidade através 
do amor mútuo, preparando-se, assim, 
para o momento da vinda do Senhor em 
sua glória com todos os seus santos (cf. 
1Ts 3,13). Para acolher o Senhor, que vem 
nos fazer participantes de sua glória, é 
necessário que participemos de sua vida e 
sejamos santos no amor. Na sua primeira 
vinda, Deus mesmo se fez um de nós para 
que pudéssemos participar de sua vida 
divina e de sua santidade.

Nesta perspectiva, Jesus nos exorta à 
vigilância pela oração, a fim de termos 
forças para enfrentarmos os momentos 
de provação e estarmos de pé diante do 
Filho do Homem. Através da linguagem 
apocalíptica, o evangelista Lucas faz 
referência ao tempo de perseguição e 
destruição de Jerusalém (ano 70 dC). Não 
se trata do anúncio do fim do mundo e 
nem mesmo da volta iminente do Senhor, 
como muitos pensavam, pois essa tem 
para a vida presente uma atualidade 
permanente e imprevisível. Daí o convite 
a estarmos constantemente vigilantes na 
oração, pois a vida do cristão é um grande 
advento na esperança do encontro com o 
Senhor na sua gloria!
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