Sac.: Acolhei com bondade no vosso reino os Sac.: Eu sou o Pão vivo, que desceu do céu: se alguém
nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos come deste Pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro
os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, de Deus que tira o pecado do mundo.
esperamos também nós saciar-nos eternamente da Ass.: Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
(Ass.: A todos saciai com vossa glória!)
Antífona da Comunhão (Sl 84, 13)
Sac.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. O Senhor dará a sua benção, e nossa terra, o seu fruto.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai
Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a Ação de Graças
honra e toda a glória, agora e para sempre.
(Depois da Comunhão e do canto, é aconselhável um
Ass.: Amém!
momento silencioso de adoração pessoal a Nosso
Senhor Jesus Cristo Eucarístico)

Oração depois da Comunhão (em pé)
Sac.: Oremos: (silêncio) Aproveite-nos, ó Deus, a
RITO DA COMUNHÃO
participação nos vossos mistérios. Fazei que eles nos
Oração Dominical
Sac.: Antes de participar do banquete da Eucaristia, ajudem a amar desde agora o que é do céu e,
sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, caminhando entre as coisas que passam, abraçar as
que não passam. Por Cristo, nosso Senhor.
rezemos, juntos, como o Senhor nos ensinou:
Ass.:. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja Ass.: Amém.
o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a
vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão
nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as
RITOS FINAIS
nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem
nos tem ofendido; e não nos deixeis cair em Avisos ou lembretes (sentados)
tentação, mas livrai-nos do mal.
Sac.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos Bênção Final e Despedida (em pé)
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, Sac.:. O Senhor esteja convosco.
sejamos sempre livres do pecado e protegidos de Ass.: Ele está no meio de nós.
todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, Sac.: Que o Deus onipotente e misericordioso vos
ilumine com o advento do seu Filho, em cuja vinda
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as
suas bençãos.
Ass.: Amém.
Rito da Paz
Sac.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Sac.: Que durante esta vida ele vos torne firmes na fé,
Apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha alegres na esperança, solícitos na caridade.
paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que Ass.: Amém.
anima a vossa Igreja; dai-lhe, segundo vosso desejo, Sac.:Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador
a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai, e o feito homem, sejais recompensados com a vida
eterna, quando vier de novo em sua glória.
Espírito Santo. Ass.: Amém.
Ass.: Amém.
Sac.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Sac.:Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e
Ass. O amor de Cristo nos uniu.
(Sac.: Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus). Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Sac.: Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor vos
Agnus Dei
C./Ass.:Cordeiro de Deus que tirais o pecado do acompanhe.
Ass.: Graças a Deus.
mundo. Tende piedade de nós.
C./Ass.: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
Mundo. Tende piedade de nós.
C./Ass.: : Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
mundo. Dai-nos a Paz.
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Número 1, I Domingo do Advento, Cor Roxa,
Começa o Ano Litúrgico C
RITOS INICIAIS (em pé)
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Antifona de Entrada (Sl 24, 1-3)
Espírito Santo.
A vós, meu Deus, elevo a minha alma. Confio em vós, Ass.: Amém.
que eu não seja envergonhado! Não se riam de mim
meus inimigos, pois não será desiludido quem em vós
espera.
LITURGIA DA PALAVRA (sentados)
Saudação Inicial
Primeira Leitura (Jr 33,14-16)
Sacerdote: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Leitura do Livro do Profeta Jeremias
Santo.
“Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei
Assembleia: Amém.
cumprir a promessa de bens futuros para a casa de
Sac.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Israel e para a casa de Judá. Naqueles dias, naquele
Cristo, nosso Senhor, estejam convosco.
tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá
Cristo.
será salvo e Jerusalém terá uma população confiante;
este é o nome que servirá para designá-la: 'O Senhor é
Ato Penitencial e Kyrie
a nossa Justiça'”. Palavra do Senhor.
Sac.: O Senhor disse: “Quem dentre vós estiver sem Ass.: Graças a Deus.
pecado, atire a primeira pedra”. Reconheçamo-nos
todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do Salmo Responsorial (Sl 24 (25))
fundo do coração (silêncio)
R. Senhor, meu Deus, a vós elevo a minha alma.
Sac.: Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz, I. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me
tende piedade de nós.
conhecer a vossa estrada! Vossa verdade me oriente e
Ass.: Senhor, tende piedade de nós.
me conduza, porque sois o Deus da minha salvação!
Sac.: Cristo, que vindes salvar o que estava perdido, R.
tende piedade de nós.
II. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom
Ass.: Cristo, tende piedade de nós.
caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na
Sac.: Senhor, que vindes criar um mundo novo, tende justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. R.
piedade de nós.
III. Verdade e amor são os caminhos do Senhor para
Ass.: Senhor, tende piedade de nós.
quem guarda sua Aliança e seus preceitos. O Senhor
Sac.: Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, se torna íntimo aos que O temem. E lhes dá a conhecer
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. sua Aliança. R.
Ass.: Amém.
Segunda Leitura (1Ts 3,12-4,2)
Hino de Louvor (omite-se)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos
Tessalonicenses
Oração do Dia ou Coleta
Irmãos: O Senhor vos conceda que o amor entre vós e
Sac.: Oremos (silêncio): Ó Deus todo-poderoso, para com todos aumente e transborde sempre mais, a
concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o exemplo do amor que temos por vós. Que assim ele
reino celeste, para que, acorrendo com as nossas confirme os vossos corações numa santidade sem
boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda
reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Por de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos.
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Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e
exortamos no Senhor Jesus: Aprendestes de nós como
deveis viver para agradar a Deus, e já estais vivendo
assim. Fazei progressos ainda maiores! Conheceis,
de fato, as instruções que temos dado em nome do
Senhor Jesus. Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
Aclamação (Aleluia) (de pé) (cf. Sl 84,8)
R. Aleluia, aleluia, Aleluia!
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa
salvação nos concedei R.

sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde
há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no
Espírito Santo; na Santa Igreja Católica, na
comunhão dos santos; na remissão dos pecados; na
ressurreição da carne; na vida eterna. Amém.
Oração dos fiéis
Sac.: Meus amados irmãos e irmãs, no início deste
novo ano litúrgico e nos preparando para celebrarmos
o nascimento do Senhor, elevemos nossas preces,
rezando:
R. Senhor, escutai a nossa prece.
1. Pela Santa Igreja de Deus, que inicia hoje o
Advento e um novo ano litúrgico, a fim de que o
Senhor lhe conceda a paz, a unidade e o crescimento,
rezemos ao Senhor. R.
2. Por nossa pátria, por todos os nossos governantes e
magistrados, a fim deque Deus dirija seus espíritos e
orações a serviço da paz, rezemos ao Senhor. R.
3. Pelos doentes, os agonizantes, os que sofrem com a
fome a injustiça, para que Deus possa conceder-lhes a
sua misericórdia e força nas adversidades, rezemos
ao Senhor. R.
4. Por nossa comunidade, para que possamos viver
cada vez mais o amor do Senhor, professá-lo com
nossas vidas e esperar a vinda gloriosa do Senhor com
esperança, rezemos ao Senhor. R.
(Outras intenções da comunidade local)
Sac.: Deus eterno e todo-poderoso, que nos dais
celebrar todos os anos os mistérios de nossa
redenção, olhai com misericórdia para vossos filhos
que humildemente vos elevamos suas preces. Por
Cristo, Nosso Senhor.
Ass.: Amém.

Proclamação do Santo Evangelho (Lc 21,25-28.3436)
Sac.: O Senhor esteja convosco!
Ass.: Ele está no meio de nós!
Sac.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo São Lucas.
Ass.: Glória a vós Senhor!
Sac.: 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 de pensar no que vai acontecer ao mundo,
porque as forças do céu serão abaladas. Então eles
verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com
grande poder e glória. Quando estas coisas
começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a
cabeça, porque a vossa libertação está próxima.
Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem
insensíveis por causa da gula, da embriaguez 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
LITURGIA EUCARÍSTICA
da Salvação.
Apresentação dos dons (sentados)
Ass.: Glória a vós, Senhor.
Oração sobre as Oferendas (de pé)
Homilia (sentados)
Sac.: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Profissão de fé (em pé)
Ass.: Receba o Senhor, por tuas mãos, este sacrifício
TODOS: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, para a glória do Seu nome, para nosso bem e de
criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu toda a Santa Igreja.
único Filho, nosso Senhor, (aqui todos se inclinam Sac.: Recebei, ó Deus, estas oferendas que
até “Virgem Maria”) que foi concebido pelo poder escolhemos entre os dons que nos destes, e o alimento
do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria; que hoje concedeis à nossa devoção torne-se prêmio
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e da redenção eterna. Por Cristo, nosso Senhor.
sepultado. Desceu à mansão dos mortos; Ass.: Amém.
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus; está
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Oração Eucarística III (Prefácio do Advento IA Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice
MR p. 407)
em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus
Sac.: O Senhor esteja convosco.
discípulos, dizendo:
Ass.: Ele está no meio de nós.
Sac.: Corações ao alto.
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE
Ass.: O nosso coração está em Deus.
DOMEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E
Sac.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
ETERNAALIANÇA, QUE SERÁ
Ass.: É nosso dever e nossa salvação.
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA
Sac.:Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO
salvação louvar-vos e bendizer-vos, Senhor, Pai EM MEMÓRIA DE MIM.
Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, princípio e fim
de todas as coisas. Vós preferistes ocultar o dia e a Eis o mistério da fé!
hora em que Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da Ass.: Todas as vezes que comemos deste pão e
História, aparecerá nas nuvens do céu, revestido de bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa
poder e majestade. Naquele tremendo e glorioso dia, morte, enquanto esperamos a vossa vinda!
passará o mundo presente e surgirá novo céu e nova
terra. Agora e em todos os tempos, Ele vem ao nosso Sac.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso
encontro, presente em cada pessoa humana, para que Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa
o acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade, ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto
enquanto esperamos a feliz realização de seu Reino. esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em
Por isso, certos de sua vinda gloriosa, unidos aos ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
anjos, nossos mensageiros, vos louvamos, cantando (Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!)
(dizendo) a uma só voz:
Todos: Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Sac.: Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja,
Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e
Hosana nas alturas. Bendito o que vem em Nome do concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o
Senhor. Hosana nas alturas.
Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito
Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só
a verdade, vós sois Santo, ó Deus do espírito.
universo, e tudo o que criastes proclama (Ass.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!)
o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo,
vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Sac.: Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para
Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e não alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a
cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos Apóstolos e
em toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício Mártires, e todos os santos, que não cessam de
perfeito.
interceder por nós na vossa presença.
(Ass.: Santificai e reuni o vosso povo!)
(Ass.: Fazei de nós uma perfeita oferenda!)
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Sac.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Sac.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este
Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a
para serem consagradas, a fim de que se tornem o salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na
Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste
Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. mundo: o vosso servo o Papa N., o nosso Bispo N.,
(Ass.: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!)
com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o
povo que conquistastes.
Sac.: Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o (Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!)
pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discípulos Sac.: Atendei às preces da vossa família, que está
dizendo:
aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de
misericórdia, todos os vossos filhos e filhas
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU dispersos pelo mundo inteiro.
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
(Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!)
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