
com os santos Apóstolos e todos os 
que neste mundo vos serviram, a fim 
de vos louvarmos e glorificarmos por 
Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na uni-
dade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.

T. Amém.

17. Rito da Comunhão
P. Obedientes à palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer:
T. Pai nosso...    (O celebrante continua...)

18. Canto de Comunhão
1. As colinas vão ser abaixadas, / os 
caminhos vão ter mais fulgor. / O Senhor 
quer as vidas ornadas / para a festa da 
vida e do amor!

REFRÃO: Vem, Senhor! Vem salvar 
teu povo, / Deus conosco, Emanuel! 
/ Neste Pão, um mundo novo / quer 
teu povo, Deus fiel!

2. Vão brotar, em desertos mil fontes, / 
que canteiros de paz vão regar. / Tam-
bém vidas sem luz de horizontes, / na 
luz viva do céu vão brilhar!

3. Nosso Deus vem plantar a justiça, 
/ neste mundo de sonhos tão vãos. / E 
banir para longe a cobiça, / que destrói 
sempre a vida de irmãos.

4. Não impérios de morte reinando, / 
só gerando caminhos de dor. / O Senhor 
quer a vida ostentando / o troféu sempre 
eterno do amor!

5. A chegada de Deus aguardando, / 
eis um povo em caminhos de luz! / E 
com ele o Senhor caminhando, / para 
a casa do Pai o conduz!

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão  (Br 5,5; 4,36)

Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e 
vê: vem a ti a alegria do teu Deus.

19. Ação de Graças
1. Ouço uma voz vindo da montanha. 
/ Ouço cada dia melhor. / Ouço uma 
voz vindo da montanha / e eis uma voz 
a clamar:
REFRÃO: “Preparai o caminho (2x), 
preparai o caminho do Senhor!”
2. Vejo um Rei sobre a montanha. / 
Vejo cada dia melhor. / Vejo um Rei 
sobre a montanha / e eis uma voz a 
clamar:

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Alimentados pelo pão 
espiritual, nós vos suplicamos, ó Deus, 
que, pela participação nesta Eucaristia, 
nos ensineis a julgar com sabedoria 
os valores terrenos e colocar nossas 
esperanças nos bens eternos. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

21. Vivência
L. Neste tempo de espera e conversão, 
os próximos dias serão muito ricos e 
importantes para nós. Celebrando a 
solenidade da Imaculada Conceição, 
nós nos prepararemos para iniciar, 
no próximo domingo, o Ano Santo 
da Misericórdia. Não nos deixemos 
envolver pelas agitações deste final 
de ano civil. Empenhemo-nos por par-
ticipar das celebrações deste período 
tão especial.

22. Bênção Final e Despedida
P.   O Senhor esteja convosco.
T.   Ele está no meio de nós.

P.  Que o Deus onipotente e misericor-
dioso vos ilumine com o advento do 
seu Filho, em cuja vinda credes e cuja 
volta esperais, e derrame sobre vós as 
suas bênçãos.

T.  Amém.

P.  Que durante esta vida ele vos tor-
ne firmes na fé, alegres na esperança, 
solícitos na caridade.

T..  Amém.

P.  Alegrando-vos agora pela vinda do 
Salvador feito homem, sejais recom-
pensados  com a vida eterna, quando 
vier de novo em sua glória.

T. Amém.

P.  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho = e Espírito Santo.

T.  Amém.

P.  Glorificai o Senhor com vossa vida; 
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.

T.   Graças a Deus.
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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA
Abertura na Arquidiocese de  

São Sebastião do Rio de Janeiro:
Próximo domingo, 13 de dezembro,  

a partir das 08:30h.
Concentração e orações na igreja N. Sra. da Lapa; 

procissão rumo à Catedral,  
abertura da porta santa e missa.

Presidência: Cardeal D. Orani João Tempesta, O. Cist.

CONFISSÕES
Neste período, as paróquias organizam confis-
sões em preparação ao Natal. Atentos aos avisos 
e outras formas de divulgação dos horários, 
participemos ativamente da reconciliação sacra-
mental com o Senhor.

IMACULADA CONCEIÇÃO DE NOSSA 
SENHORA

Dia 8 de dezembro, próxima terça-feira:  
Dia santo de guarda.

Não deixe de participar da missa. Informe-se 
antecipadamente dos horários.



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. As cidades se enchem de luzes / espe-
rando por Cristo que vem. / Ele vem nos 
mostrar a justiça. / Vem, Senhor, vem 
pra nos libertar!
REFRÃO: Preparemos a cidade. / 
Preparai toda nação / porque Cristo, 
a Novidade, vem em cada coração.(2x)

2. Toda a terra se enche de flores, / 
esperando por Cristo que vem. / Ele vem 
enxugar nosso pranto. / Vem, Senhor, 
nosso mundo salvar!
3. Mesmo o céu que se veste lilás, / 
esperando por Cristo que vem. / Ele 
vem caminhar com seu povo. / Vem, 
Senhor, renovar nossa fé!
4. As crianças já cantam felizes, / o 
planeta já vê teus sinais. / Vem, Senhor, 
renovar a esperança. / Vem, Senhor, 
mostra ao mundo tua paz!

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Senhor, que encaminha os nos-
sos corações para o amor de Deus e a 
constância de Cristo, esteja convosco.

T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

Antífona da Entrada (Cf. Is 30,19.30)

Povo de Sião, o Senhor vem para salvar 
as nações! E, na alegria do vosso cora-
ção, soará majestosa a sua voz.

3. Ato Penitencial
P. Irmãos e irmãs, reconheçamo-nos 
pecadores para bem celebrar estes 
santos mistérios e nos preparar para a 
vinda do Senhor. (Pausa). Confessemos 
os nossos pecados.
T. Confesso a Deus todo-poderoso e a 
vós, irmãos e irmãs, que pequei mui-
tas vezes por pensamentos e palavras, 
atos e omissões, por minha culpa, 
minha tão grande culpa. E peço à 
Virgem Maria, aos anjos e santos e a 
vós, irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a Deus nosso Senhor.
P. Deus todo-poderoso tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos pecados 
e nos conduza à vida eterna. 
T.  Amém.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4. Oração
P. OREMOS:  Ó Deus todo-poderoso 
e cheio de misericórdia, nós vos pedi-
mos que nenhuma atividade terrena nos 
impeça de correr ao encontro do vosso 
Fi lho, mas, instruídos pela vossa sabe-
doria, participemos da plenitude de sua 
vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Nosso empenho por conversão deve 
ser maior que todos os obstáculos encon-
trados, pois o caminho já foi preparado 
por Deus. Acolher este caminho exige 
discernimento constante para praticar 
o bem e rejeitar o mal.

5. Primeira Leitura
(Sentados) (Br 5,1-9)

Leitura do Livro do Profeta Baruc
1Despe, ó Jerusalém, a veste de luto e de 
aflição, e reveste, para sempre, os ador-
nos da glória vinda de Deus. 2Cobre-te 
com o manto da justiça que vem de Deus 
e põe na cabeça o diadema da glória do 
Eterno. 3Deus mostrará teu esplendor, ó 
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2o Domingo do Advento
Preparai o caminho do Senhor!

A liturgia de hoje nos convida a abrir o nosso coração ao amor misericordioso 
de Deus. Para isso é preciso o afastamento de tudo aquilo que nos impede de 
acolher o Deus que vem. É tempo de rezar, reconciliar, partilhar e fortalecer os 
laços de família e comunidade.

Entrada: Oswaldo José dos Santos; Ofertório: José M. S. de Cueto e Lindberg Pires; 
Comunhão: João Araújo e Ir. Míria T. Kolling e Ação de Graças: Pe. Jonas Abib.



Abertura na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro
13 de dezembro, a partir das 08:30h  

Concentração e orações na Igreja N. Sra. da Lapa; procissão rumo à Catedral, 
abertura da porta santa e Missa presidida pelo Cardeal D. Orani João Tempesta, O. Cist.
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Jerusalém, a todos os que estão debaixo 
do céu. 4Receberás de Deus este nome 
para sempre: “Paz-da-justiça e glória-
-da-piedade”. 5Levanta-te, Jerusalém, 
põe-te no alto e olha para o Oriente! Vê 
teus filhos reunidos pela voz do Santo, 
desde o poente até o levante, jubilosos 
por Deus ter-se lembrado deles. 6Saíram 
de ti, caminhando a pé, levados pelos 
inimigos. Deus os devolve a ti, condu-
zidos com honras, como príncipes reais. 
7Deus ordenou que se abaixassem todos 
os altos montes e as colinas eternas, e 
se enchessem os vales, para aplainar a 
terra, a fim de que Israel caminhe com 
segurança, sob a glória de Deus. 8As 
florestas e todas as árvores odoríferas, 
darão sombra a Israel, por ordem de 
Deus. 9Sim, Deus guiará Israel, com ale-
gria, à luz de sua glória, manifestando 
a misericórdia e a justiça que dele pro-
cedem. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. Salmo Responsorial  [Sl 125(126)]

REFRÃO: Maravilhas fez conosco o 
Senhor, exultemos de alegria!
1. Quando o Senhor reconduziu nossos 
cativos, * parecíamos sonhar; encheu-se 
de sorriso nossa boca, * nossos lábios, de 
canções.
2. Entre os gentios se dizia: “Maravilhas * 
fez com eles o Senhor!” Sim, maravilhas 
fez conosco o Senhor, * exultemos de 
alegria!
3. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, * como 
torrentes no deserto. Os que lançam as 
sementes entre lágrimas, * ceifarão com 
alegria.
4. Chorando de tristeza sairão, * espa-
lhando suas sementes; cantando de ale-
gria voltarão, * carregando os seus feixes!

7. Segunda Leitura (Fl 1,4-6.8-11)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses
Irmãos: 4Sempre em todas as minhas 
orações rezo por vós, com alegria, 5por 
causa da vossa comunhão conosco na 
divulgação do Evangelho, desde o pri-

meiro dia até agora. 6Tenho a certeza de 
que aquele que começou em vós uma boa 
obra, há de levá-la à perfeição até ao dia 
de Cristo Jesus. 8Deus é testemunha de 
que tenho saudade de todos vós, com a 
ternura de Cristo Jesus. 9E isto eu peço 
a Deus: que o vosso amor cresça sem-
pre mais, em todo o conhecimento e 
experiência, 10para discernirdes o que é 
o melhor. E assim ficareis puros e sem 
defeito para o dia de Cristo, 11cheios do 
fruto da justiça que nos vem por Jesus 
Cristo, para a glória e o louvor de Deus. 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. Aclamação ao Evangelho 
(De pé) (Lc 3,4.6)

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. Preparai o caminho do Senhor; endi-
reitai suas veredas. Toda a carne há de 
ver, a salvação do nosso Deus.

9. Evangelho  (Lc 3,1-6)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. 1NO DÉCIMO QUINTO ano do 
império de Tibério César, quando Pôn-
cio Pilatos era governador da Judeia, 
Herodes administrava a Galileia, seu 
irmão Filipe, as regiões da Ituréia e Tra-
conítide, e Lisânias a Abilene; 2quando 
Anás e Caifás eram sumos sacerdo-
tes, foi então que a palavra de Deus foi 
dirigida a João, o filho de Zacarias, no 
deserto. 3E ele percorreu toda a região 
do Jordão, pregando um batismo de 
conversão para o perdão dos pecados, 
4como está escrito no Livro das pala-
vras do profeta Isaías: “Esta é a voz 
daquele que grita no deserto: ‘preparai 
o caminho do Senhor, endireitai suas 
veredas. 5Todo vale será aterrado, toda 
montanha e colina serão rebaixadas; as 
passagens tortuosas ficarão retas e os 
caminhos acidentados serão aplainados. 

6E todas as pessoas verão a salvação de 
Deus.’” Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

10. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

11. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso,
T. criador do céu e da terra. / E em 
Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 
Senhor, / que foi concebido pelo poder 
do Espírito Santo; / nasceu da Virgem 
Maria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, 
/ foi crucificado, morto e sepultado. 
/ Desceu à mansão dos mortos; / res-
suscitou ao terceiro dia, / subiu aos 
céus; / está 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 res-
surreição da carne; / na vida eterna. 
/ Amém.

12. Preces da Comunidade
P. O convite de João Batista nos inter-
pela à conversão e ao anúncio do amor 
misericordioso de Deus. Com confian-
ça, apresentemos as nossas preces:
1. Pela Igreja de Deus, para que, movi-
da pelo convite de João Batista, renove 
seu impulso missionário e afaste de 
si tudo o que impede o cumprimento 
da missão evangelizadora, rezemos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
2. Pelo Ano Santo da Misericórdia, 
que estamos para começar com toda 
a Igreja, para que seja um tempo de 
vitória sobre o pecado, bem como tes-
temunho vigoroso da misericórdia de 
Deus, rezemos:
3. Pelos irmãos e irmãs que estão 
sofrendo, para que a solidariedade, 
manifestada por todos os que buscam 
a Deus de coração sincero, lhes trans-
mita esperança e forças, rezemos:



Campanha para a Evangelização
Visando a sustentação e continuidade da obra 

evangelizadora em nosso país.

No próximo 
domingo: 

coleta para a 
Evangelização em 
todas as missas.

4. Por nós, que hoje participamos desta 
celebração, para que, confiantes na gra-
ça de Deus, saibamos enfrentar e vencer 
todos os obstáculos à vivência da Fé, da 
Esperança e da Caridade, rezemos:
    (Outras preces)

P.  Ouvi, ó Pai, as nossas preces e forta-
lecei-nos na preparação de nossos cora-
ções para acolher o vosso amado Filho 
que vem. Por Cristo, nosso Senhor.
T.  Amém.

 Liturgia Eucarística

13. Canto das Ofertas (Sentados)

REFRÃO: Que alegria, que esperan-
ça, / aguardar Jesus que vem! / Reno-
vemos nossas vidas, / confirmemos 
nossa fé.
1. Junto ao pão e junto ao vinho colo-
quemos / a promessa de vivermos como 
irmãos. / Sobre a ara do altar deposite-
mos / o aperto fraternal de nossas mãos.
2. Aceitai, ó Senhor, nesse momento, / 
nossa vida transformada em oblação, 
/ como aceitais, ó Senhor, o alimento / 
que o fermento, levedando, torna pão. 

14. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que o 
sacrifício da Igreja, nesta pausa restau-
radora na caminhada rumo ao céu, seja 
aceito por Deus Pai todo-poderoso.
T.  Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda a 
santa Igreja.

15. Oração Sobre as  
Oferendas
P. Acolhei, ó Deus, com bondade nossas 
humildes preces e oferendas, e, como 
não podemos invocar os nossos méritos, 
venha em nosso socorro a vossa miseri-
córdia. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. Oração Eucarística II
Prefácio do Advento I
As duas vindas de Cristo

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, 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 fragilidade, ele veio a primei-
ra 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 plenitude os bens prometidos 
que hoje, vigilantes, esperamos. Por 
essa razão, agora e sempre, nós nos 
unimos aos anjos e aos santos, can-
tando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, / Senhor, 
Deus do universo! / O céu e a terra 
proclamam a vossa glória. / Hosana 
nas alturas! / Bendito o que vem 
em nome do Senhor! / Hosana nas 
alturas!
P. Na verdade, ó Pai, vós sois santo 
e fonte de toda santidade. Santificai, 
pois, estas oferendas, derramando 
sobre elas o vosso Espírito, a fim de 
que se tornem para nós o Corpo e = o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!
P. Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele tomou o 
pão, deu graças, e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. 

Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu gra-
ças novamente, e o deu a seus discípu-
los, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM. 
Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste 
pão e bebemos deste cálice, anuncia-
mos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!
P. Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Filho, 
nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da 
vida e o cálice da salvação; e vos agra-
decemos porque nos tornastes dignos 
de estar aqui na vossa presença e vos 
servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cristo, 
sejamos reunidos pelo Espírito Santo 
num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 
que se faz presente pelo mundo inteiro: 
que ela cresça na caridade, com o Papa 
N., com o nosso Bispo N. e todos os 
ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P. Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na 
esperança da ressurreição e de todos 
os que partiram desta vida: acolhei-os 
junto a vós na luz da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
P. Enfim, nós vos pedimos, tende pie-
dade de todos nós e dai-nos participar 
da vida eterna, com a Virgem Maria, 
Mãe de Deus, com São José, seu esposo, 


