
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  (Cf. Is 35,4)

Dizei aos tímidos: coragem, não temais; 
eis que chega o nosso Deus, ele mesmo 
vai salvar-nos.

19. Ação de Graças
REFRÃO:  Misericordes sicut Pater (4x)

1. Demos graças ao Pai, porque é bom 
- “in aeternum misericordia eius”! 
(“eterna é a sua misericórdia”!) / Criou 
o mundo com sabedoria - “in aeter-
num misericordia eius”! / Conduz 
seu povo na história - “in aeternum 
misericordia eius”! / Perdoa e acolhe 
os seus filhos - “in aeternum miseri-
cordia eius”!
2. Demos graças ao Filho, Luz das gen-
tes - “in aeternum misericordia eius”! 
/ Amou-nos com um coração de carne 
- “in aeternum misericordia eius”!  /
Dele recebemos, a Ele nos doamos - “in 
aeternum misericordia eius”! / O cora-

ção se abra a quem tem fome e sede - “in 
aeternum misericordia eius”!
3. Peçamos ao Espírito os sete santos 
dons - “in aeternum misericordia 
eius”! / Fonte de todo bem, dulcíssimo 
alívio - “in aeternum misericordia 
eius”! / Por Ele confortados, ofereçamos 
conforto - “in aeternum misericordia 
eius”! / O amor espera e tudo suporta 
- “in aeternum misericordia eius”!
4. Peçamos a paz ao Deus de toda paz 
- “in aeternum misericordia eius”! / A 
terra espera o Evangelho do Reino - “in 
aeternum misericordia eius”! / Gra-
ça e alegria a quem ama e perdoa - “in 
aeternum misericordia eius”! / Serão 
novos os céus e a terra - “in aeternum 
misericordia eius”!

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Imploramos, ó Pai, vossa 
clemência para que estes sacramentos 
nos purifiquem dos pecados e nos pre-
parem para as festas que se aproximam. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

21. Vivência
L. João Batista nos recordou impor-
tantes atitudes para preparar a vinda 
do Senhor. O Ano Santo da Misericór-
dia é um tempo propício para viver-
mos estas e muitas outras atitudes que 
testemunhem ao mundo a beleza do 
misericordioso amor do Pai Celeste.

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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ORAÇÃO DO ANO SANTO DA 
MISERICÓRDIA

Senhor Jesus Cristo, / Vós que nos ensinastes a 
ser misericordiosos como o Pai Celeste, / e nos 
dissestes que quem Vos vê, vê a Ele. / Mostrai-nos 
o Vosso rosto e seremos salvos. / O Vosso olhar 
amoroso libertou Zaqueu e Mateus da escravidão 
do dinheiro; / a adúltera e Madalena, de colocar 
a felicidade apenas numa criatura; / fez Pedro 
chorar depois da traição, / e assegurou o Paraíso 
ao ladrão arrependido. / Fazei que cada um de nós 
considere como dirigida a si mesmo as palavras 
que dissestes à mulher samaritana: / Se tu conhe-
cesses o dom de Deus! / Vós sois o rosto visível do 
Pai invisível, / do Deus que manifesta sua onipo-
tência sobretudo com o perdão e a misericórdia: 
/ fazei que a Igreja seja no mundo o rosto visível 
de Vós, seu Senhor, ressuscitado e na glória. / Vós 
quisestes que os Vossos ministros fossem também 
eles revestidos de fraqueza / para sentirem justa 
compaixão por aqueles que estão na ignorância e 
no erro: / fazei que todos os que se aproximarem 
de cada um deles se sintam esperados, amados e 
perdoados por Deus. / Enviai o Vosso Espírito e 
consagrai-nos a todos com a sua unção / para que 
o Jubileu da Misericórdia seja um ano de graça 
do Senhor / e a Vossa Igreja possa, com renovado 
entusiasmo, levar aos pobres a alegre mensagem, 
/ proclamar aos cativos e oprimidos a libertação / 
e aos cegos restaurar a vista. / Nós Vo-lo pedimos 
por intercessão de Maria, Mãe de Misericórdia, / 
a Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito 
Santo, pelos séculos dos séculos. / Amém! 

CONFISSÕES
Quem ainda não se confessou deve se apressar, 
pois faltam poucos dias para comemorarmos o 
nascimento do Salvador. Procuremos nos infor-
mar sobre os horários e os locais, de modo 
que, libertos do pecado, melhor celebremos a 
Encarnação do Filho de Deus. No Ano Santo da 
Misericórdia, busquemos ainda mais celebrar 
sacramentalmente o perdão de Deus.



  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.  A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e 
de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam 
convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.
P. Em todas as dioceses, abre-se hoje 
o Ano Santo da Misericórdia.
T. Que este santo Jubileu nos ajude 
a acolher e transmitir a misericórdia 
de Deus. 

Antífona da Entrada (Fl 4,4.5)

Alegrai-vos sempre no Senhor. De 
novo eu vos digo: alegrai-vos! O Senhor 
está perto.

3. Ato Penitencial
P.  Irmãos e irmãs em Cristo: invoque-
mos o Senhor nosso Deus para que se 
digne abençoar esta água que vai ser 
aspergida sobre nós, recordando o nos-
so batismo. Que ele se digne ajudar-nos 
para permanecermos fiéis ao Espírito 
que recebemos e, assim, celebrar o Jubi-
leu da Misericórdia.  (Pausa.)

P. Senhor Deus todo-poderoso, fonte e 
origem de toda a vida, abençoai = esta 
água que vamos usar confiantes para 
implorar o perdão dos nossos pecados e 
alcançar a proteção da vossa graça contra 
toda doença e cilada do inimigo. Conce-
dei, ó Deus, que, por vossa misericórdia, 

jorrem sempre para nós as águas da sal-
vação para que possamos nos aproximar 
de vós com o coração puro e evitar todo 
perigo do corpo e da alma.  Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.   
                            (Durante a aspersão, todos cantam:)

1. Água que brota da fonte da Vida, / água 
que vem do amor. / Água que lava e cura as 
feridas, / vem curar minha dor. (2X) 

REFRÃO: Vem a mim Senhor, e me 
dá tua luz. / Vem matar minha sede, 
ajudar a carregar minha cruz. / Vem a 
mim Senhor, transformar meu viver. / 
Converte-me, cura-me, salva-me. / Na 
tua graça eu quero viver.
Retornando à cátedra, o presidente da Celebração diz:

P. Que, pela aspersão desta água aben-
çoada, o Senhor nosso Deus perdoe os 
nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna.
T. Amém. 

4. Oração
P. OREMOS:  Ó Deus de bondade, que 
vedes o vosso povo esperando fervoroso 
o natal do Senhor, dai chegarmos às ale-
grias da Salvação e celebrá-las sempre 
com intenso júbilo na solene liturgia. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Ano C – no 04 – 13 de dezembro de 2015

3o Domingo do Advento
Preparai o caminho do Senhor da Misericórdia

Advento é tempo de esperança e de alegria. No entanto, só experimentaremos a 
verdadeira alegria se nos voltarmos inteiramente para Deus, na vida pessoal, nas 
relações com os outros e na construção de um mundo melhor. Os conselhos de 
João Batista são para nós uma forma muito clara para vivermos o Ano Santo da 
Misericórdia. Em todas as dioceses, são abertas neste domingo as portas santas 
dos locais onde, em peregrinação, ouviremos a proclamação da misericórdia, 
purificaremos nossos corações, fortaleceremos nossa fé e nos comprometeremos 
em anunciar o Evangelho. Que a celebração desta Eucaristia nos ajude a compre-
ender, acolher e transmitir a misericórdia de Deus.

Entrada: Oswaldo José dos Santos; Aspersão: Francisco dos Santos; Ofertório: José M. S. de Cueto e Lindberg Pires; 
Comunhão: João Araújo e Ir. Míria T. Kolling e Ação de Graças: Pe. Eugênio Costa e Paul Inwood.



“A Igreja sente, fortemente, a urgência de 
anunciar a misericórdia de Deus.” Papa Francisco

ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

MISERICORDIOSOS COMO O PAI

Liturgia da Palavra
L. A proximidade da vinda do Senhor 
pede de nós atitudes fundamentais. São 
as mesmas atitudes que precisaremos 
viver e ajudar os irmãos e irmãs a tam-
bém viverem ao longo do Ano Santo da 
Misericórdia.

5. Primeira Leitura
(Sentados) (Sf 3,14-18a)

Leitura da Profecia de Sofonias
14Canta de alegria, cidade de Sião; reju-
bila, povo de Israel! Alegra-te e exulta 
de todo o coração, cidade de Jerusalém! 
15O Senhor revogou a sentença contra 
ti, afastou teus inimigos; o rei de Israel 
é o Senhor, ele está no meio de ti, nun-
ca mais temerás o mal. 16Naquele dia, 
se dirá a Jerusalém: “Não temas, Sião, 
não te deixes levar pelo desânimo! 17O 
Senhor, teu Deus, está no meio de ti, o 
valente guerreiro que te salva; ele exul-
tará de alegria por ti, movido por amor; 
exultará por ti, entre louvores, 18acomo 
nos dias de festa.” Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. Salmo Responsorial 
(Cânt.: Is 12,2-3.4bcd.5-6)

REFRÃO: Exultai cantando alegres, 
habitantes de Sião, porque é grande 
em vosso meio o Deus Santo de Israel!
1. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio 
e nada temo; * o Senhor é minha força, 
meu louvor e salvação. Com alegria 
bebereis no manancial da salvação, * 
e direis naquele dia: “Dai louvores ao 
Senhor.
2. Invocai seu santo nome, anunciai 
suas maravilhas, * entre os povos pro-
clamai que seu nome é o mais sublime.
3. Louvai cantando ao nosso Deus, que 
fez prodígios e portentos, * publicai em 
toda a terra suas grandes maravilhas! 
Exultai cantando alegres, habitantes de 
Sião, * porque é grande em vosso meio 
o Deus Santo de Israel!”

7. Segunda Leitura (Fl 4,4-7)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses
Irmãos: 4Alegrai-vos sempre no Senhor; 
eu repito, alegrai-vos. 5Que a vossa bonda-
de seja conhecida de todos os homens! O 
Senhor está próximo! 6Não vos inquieteis 
com coisa alguma, mas apresentai as 
vossas necessidades a Deus, em orações 
e súplicas, acompanhadas de ação de 
graças. 7E a paz de Deus, que ultrapassa 
todo o entendimento, guardará os vossos 
corações e pensamento em Cristo Jesus. 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. Aclamação ao Evangelho 
(De pé) [Is 61,1 (Lc 4,18)]

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. O Espírito do Senhor sobre mim fez a 
sua unção; enviou-me aos empobrecidos 
a fazer feliz proclamação!

9. Evangelho (Lc 3,10-18)

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. NAQUELE TEMPO, 10as multidões 
perguntavam a João: “Que devemos 
fazer?” 11João respondia: “Quem tiver 
duas túnicas, dê uma a quem não tem; 
e quem tiver comida, faça o mesmo!” 
12Foram também para o batismo cobra-
dores de impostos, e perguntaram a João: 
“Mestre, que devemos fazer?” 13João res-
pondeu: “Não cobreis mais do que foi 
estabelecido.” 14Havia também soldados 
que perguntavam: “E nós, que devemos 
fazer?” João respondia: “Não tomeis à for-
ça dinheiro de ninguém, nem façais falsas 
acusações; ficai satisfeitos com o vosso 
salário!” 15O povo estava na expectativa 
e todos se perguntavam no seu íntimo se 
João não seria o Messias. 16Por isso, João 
declarou a todos: “Eu vos batizo com 
água, mas virá aquele que é mais forte do 
que eu. Eu não sou digno de desamarrar a 
correia de suas sandálias. Ele vos batizará 
no Espírito Santo e no fogo. 17Ele virá 

com a pá na mão: vai limpar sua eira e 
recolher o trigo no celeiro; mas a palha 
ele a queimará no fogo que não se apaga.” 
18E ainda de muitos outros modos, João 
anunciava ao povo a Boa-Nova. 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; / ressus-
citou 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 ressurreição da carne; 
/ na vida eterna. / Amém.

12. Preces da Comunidade
P. Na alegria do encontro com o Cristo 
que vem, elevemos, no Espírito, nossas 
preces ao Pai, implorando sua santa 
misericórdia.
1. Para toda a Igreja,
T. misericórdia, ó Pai!
2. Para nossa Arquidiocese,
3. Para nosso país, nossa cidade e nossos 
lares,
4. Para os enfermos e todos os sofre-
dores,
5. Diante de toda a tribulação,
6. Na dificuldade de vencermos o 
pecado,
7. No desejo de semear somente justiça 
e verdade,
8. Para vivermos na honestidade e na 
partilha,
9. Para os que já partiram desta vida,
10. Para bem vivermos o Ano Santo 
que ora se inicia,  



Campanha para a Evangelização
A obra de Evangelização não pode parar. Ajude a 
financiar projetos evangelizadores em nosso país.

Dias 12 e 13
de dezembro:
coleta para a 

Evangelização em 
todas as missas.

    (Outras preces.)

P.  Deus, fonte e meta de toda a nossa 
alegria, inundai nossos corações com 
a vossa graça, para que, repletos da 
mais viva esperança, transbordemos 
em obras de justiça, misericórdia e soli-
dariedade. Por Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso.
T.  Amém.

 Liturgia Eucarística

13. Canto das Ofertas (Sentados)

REFRÃO: Que alegria, que esperança, 
/ aguardar Jesus que vem! / Renovemos 
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 deposi-
temos / 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. Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem ces-
sar estes dons da nossa devoção, para que, 
ao celebrarmos o sacramento que nos 
destes, se realizem em nós as maravilhas 
da salvação. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. Oração Eucarística II
Prefácio do Advento, II
A dupla espera 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. Predito por 
todos os profetas, esperado com amor 
de mãe pela Virgem Maria, Jesus foi 
anunciado e mostrado presente no 
mundo por São João Batista. O próprio 
Senhor nos dá a alegria de entrarmos 
agora no mistério do seu Natal, para 
que sua chegada nos encontre vigilan-
tes na oração e celebrando os seus lou-
vores. Por essa razão, agora e sempre, 
nós nos unimos aos anjos e a todos os 
santos, cantando (dizendo) a uma só 
voz:
T. Santo, Santo, Santo...
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 mor-
te e ressurreição do vosso Filho, nós 
vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e 
o cálice da salvação; e vos agradecemos 
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, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reu-
nidos 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, 
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...)


