
P. Enfim, nós vos pedimos, tende pie
dade de todos nós e dainos 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 lou
varmos 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 todopoderoso, 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
REFRÃO: Vem, ó Senhor, com o teu 
povo caminhar, / teu Corpo e Sangue 
vida e força vêm nos dar.
1. A Boa Nova proclamai com alegria. 
/ Deus vem a nós, Ele nos salva e nos 
recria / e o deserto vai florir e se alegrar. 
/ Da terra seca, flores, frutos vão brotar.
2. Eis nosso Deus, e Ele vem para salvar, 
/ com sua força, vamos juntos caminhar 
/ e construir um mundo novo e libertado 
/ do egoísmo, da injustiça e do pecado.
3. Uma voz clama no deserto com vigor: 
/ “Preparai hoje os caminhos do Senhor!” 
/ Tirai do mundo a violência e a ambi-
ção, / que não vos deixam ver no outro 
vosso irmão.
4. Distribuí os vossos bens com igual-
dade, / fazei na terra germinar fraterni-
dade. / O Deus da vida marchará com o 
seu povo / e homens novos viverão num 
mundo novo.
5. Vem, ó Senhor, ouve o clamor da 
tua gente, / que luta e sofre, porém crê 
que estás presente. / Não abandones os 

teus filhos, Deus fiel, / porque teu nome 
é Deus-Conosco: Emanuel!

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 salvarnos.

19. Ação de Graças
REFRÃO:  Vem, Maria, vem! / Vem nos 
ajudar / neste caminhar / tão difícil 
rumo ao Pai.
1. Vem, querida Mãe, nos ensinar / a 
ser testemunhas do amor / que fez do 
teu corpo sua morada, / que se abriu 
pra receber o Salvador.
2. Nós queremos, ó Mãe, responder / 
ao amor do Cristo Salvador. / Cheios 
de ternura colocamos / confiantes em 
tuas mãos, esta oração.

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. Estamos no Ano Mariano, tempo em 
que, em nossa Arquidiocese, além de 
bendizer a Deus pela Bem-Aventurada 
Virgem Maria, dedicamos toda a nossa 
atenção para as famílias. Portanto, nes-
tes poucos dias que antecedem o Natal, 
voltemos nossa atenção para todas as 
famílias. Comecemos trabalhando para 
unir ainda mais as nossas próprias famí-
lias. Mas não paremos aqui. Dediquemos 
também nossa atenção às famílias que 
estão sofrendo, seja qual for o tipo de 
sofrimento.

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.  Alegrandovos agora pela vinda do 
Salvador feito homem, sejais recom
pensados  com a vida eterna, quando 
vier de novo em sua glória.
T. Amém.
P.  Abençoevos Deus todopoderoso, 
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.

EDITOR A NOSSA SENHOR A DA PAZ: Rua Joana Angél ica, 71 – Ipanema 
CEP: 22420 030 – R io de Janeiro, RJ – Brasi l – Tel . :  (21) 25217299  Fa x : (21) 25132955 – l ivrar ia@nspaz.org.br

COM APROVAÇÃO ECLESIÁSTICA: Publicação da Coordenação de Pastoral da Arquidiocese do Rio 
de Janeiro. Rua Benjamin Constant, 23 – CEP 20241150 – Rio de Janeiro, RJ – Telefax: 22923132. 

Cantos selecionados pela Comissão Arquidiocesana de Música Sacra.

PORTAL DA ARQUIDIOCESE 
DO RIO DE JANEIRO 

www.arquidiocese.org.br

LEITURAS DA SEMANA: 12/2a FEIRA: Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da América Latina, festa: Gl 4, 47; Sl 95(96); Lc 1, 3947; 13/3a FEIRA: 
Sta. Luzia VgMt, memória: Sf 3, 12.913; Sl 33(34);  Mt 21, 2832; 14/4a FEIRA: S. João da Cruz PresbDr, memória: Is 45, 6b8.18.21b25; Sl 84(85); Lc 7, 
1923; 15/5ª FEIRA: Is 54, 110; Sl 29(30);  Lc 7, 2430; 16/6a FEIRA:  Is 56, 13a.68; Sl 66(67); Jo 5, 3336;  17/SÁBADO: Gn 49, 2.810; Sl 71(72);  Mt 1, 117.

CONFISSÕES PARA O NATAL
Faltam praticamente duas semanas para o Natal. 
Aproveite este tempo em que o convite à conver
são se torna ainda mais forte. Informemonos 
sobre os horários de confissões e, através de um 
sacerdote, apresentemonos diante do Deus de 
Misericórdia para receber o seu perdão.

ORAÇÃO DO DIZIMISTA
“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmo
la, porque não sois mendigo! Não é um auxílio,  
porque não precisais dele! Também não é o que 
me sobra, que vos ofereço. Esta oferta represen
ta minha gratidão! Pois o que tenho eu o recebi 
de vós. Amém!”

CAMPANHA DA EVANGELIZAÇÃO
Hoje é o dia da coleta financeira em favor da 
Evangelização no Brasil. O que hoje ofertarmos 
ao Senhor será repartido em várias ações para 
que a Boa Nova seja ainda mais anunciada e, com 
isso, o mundo encontre paz e as famílias sejam 
defendidas, protegidas e preservadas. Sejamos, 
portanto, generosos.



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. Senhor, vem salvar teu povo / das 
trevas, da escravidão. / Só Tu és nossa 
esperança, / és nossa libertação.

REFRÃO: Vem, Senhor, vem nos salvar! 
/ Com teu povo vem caminhar.

2. Contigo o deserto é fértil, / a terra se 
abre em flor, / da rocha brota a água 
viva, / da treva nasce o esplendor.

3. Tu marchas à nossa frente, / és força, 
caminho e luz. / Vem logo salvar teu 
povo. / Não tardes, Senhor Jesus!

2. Saudação
P.  Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

T.  Amém.

P.  O Deus da esperança que nos cumu
la de toda a alegria e paz em nossa fé, 
pela ação do Espírito Santo, esteja con
vosco.

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

P.  Alegremonos! O Senhor está bem 
perto!

T. O Senhor que veio, vem e virá, é 
fonte de nossa alegria.

Antífona da Entrada (Fl 4,4.5)

Alegraivos sempre no Senhor. De novo 
eu vos digo, alegraivos! O Senhor está 
perto.

3. Ato Penitencial
P. A verdadeira alegria brota dos cora
ções convertidos, cuja vida se deixa 
conduzir pelos ensinamentos de Jesus. 
(Momento de silêncio para o exame de consciência.) 
Reconhecendonos pecadores, confes
semos os nossos pecados. 

T. Confesso a Deus todo-poderoso 
e a vós, irmãos e irmãs, que pequei 
muitas 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 todopoderoso 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 de bondade, que 
vedes o vosso povo esperando fervoroso 
o natal do Senhor, dai chegarmos às ale
grias da Salvação e celebrálas sempre 
com intenso júbilo na solene liturgia. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. A certeza da proximidade do Senhor 
produz alegria e paz em nossos cora-
ções. Por isso, não temamos ser até 
mesmo mal vistos por quem não valo-
riza o amor, a paz, a família e a união. 
O Senhor, que vê os corações, é o único 
a julgar os vivos e os mortos.

5. Primeira Leitura
(Sentados)  (Is 35,1-6a.10)

Leitura do Livro do Profeta Isaías
1Alegrese a terra que era deserta e intran
sitável, exulte a solidão e floresça como 
um lírio. 2Germine e exulte de alegria e 
louvores. Foilhe dada a glória do Líbano, 
o esplendor do Carmelo e de Saron; seus 
habitantes verão a glória do Senhor, a 
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3o Domingo do Advento
Permaneçamos firmes no caminho do bem

Esperar o Senhor não é motivo de angústia para quem se converte. Ao contrá
rio, quando vencemos o pecado, ainda que gradativamente, experimentamos 
profunda alegria, buscamos maior conversão e trabalhamos para a construção 
de um mundo melhor.

Entrada, Ofertas e Comunhão: Pe. José Weber; 
Ação de Graças: Lindberg Pires.



Convide seus
amigos e vizinhos

a participar da

Natal: Nosso Deus 
se fez Família

Natal: Nosso Deus 

majestade do nosso Deus. 3Fortalecei as 
mãos enfraquecidas e firmai os joelhos 
debilitados. 4Dizei às pessoas deprimidas: 
“Criai ânimo, não tenhais medo! Vede, 
é vosso Deus, é a vingança que vem, é a 
recompensa de Deus; é ele que vem para 
vos salvar.” 5Então se abrirão os olhos 
dos cegos e se descerrarão os ouvidos 
dos surdos. 6aO coxo saltará como um 
cervo e se desatará a língua dos mudos. 

10Os que o Senhor salvou, voltarão para 
casa. Eles virão a Sião cantando louvores, 
com infinita alegria brilhando em seus 
rostos: cheios de gozo e contentamento, 
não mais conhecerão a dor e o pranto. 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. Salmo Responsorial [Sl 145 (146)]]

REFRÃO: Vinde, Senhor, para salvar 
o vosso povo!
1. O Senhor é fiel para sempre, * faz 
justiça aos que são oprimidos; ele dá 
alimento aos famintos, * é o Senhor 
quem liberta os cativos.
2. O Senhor abre os olhos aos cegos, * o 
Senhor faz erguerse o caído, o Senhor 
ama aquele que é justo, * é o Senhor que 
protege o estrangeiro.
3. Ele ampara a viúva e o órfão, * mas 
confunde os caminhos dos maus. O 
Senhor reinará para sempre! * Ó Sião, 
o teu Deus reinará.

7. Segunda Leitura (Tg 5,7-10)

Leitura da Carta de São Tiago
Irmãos: 7Ficai firmes até à vinda do 
Senhor. Vede o agricultor: ele espera o 
precioso fruto da terra e fica firme até 
cair a chuva do outono ou da primavera. 
8Também vós, ficai firmes e fortale
cei vossos corações, porque a vinda 
do Senhor está próxima. 9Irmãos, não 
vos queixeis uns dos outros, para que 
não sejais julgados. Eis que o juiz está 
às portas. 10Irmãos, tomai por modelo 
de sofrimento e firmeza os profetas, que 
falaram em nome do Senhor. 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, envioume aos empobre
cidos a fazer feliz proclamação!

9. Evangelho (Mt 11,2-11)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
P. NAQUELE TEMPO, 2João estava na 
prisão. Quando ouviu falar das obras 
de Cristo, envioulhe alguns discípulos, 
3para lhe perguntarem: “És tu, aque
le que há de vir, ou devemos esperar 
outro?” 4Jesus respondeulhes: “Ide 
contar a João o que estais ouvindo e 
vendo: os cegos recuperam a vista, 
os paralíticos andam, os leprosos são 
curados, os surdos ouvem, os mortos 
ressuscitam e os pobres são evangeliza
dos. 6Feliz aquele que não se escandaliza 
por causa de mim!” 7Os discípulos de 
João partiram, e Jesus começou a falar 
às multidões, sobre João: “O que fostes 
ver no deserto? Um caniço agitado pelo 
vento? 8O que fostes ver? Um homem 
vestido com roupas finas? Mas os que 
vestem roupas finas estão nos palácios 
dos reis. 9Então, o que fostes ver? Um 
profeta? Sim, eu vos afirmo, é alguém 
que é mais do que profeta. 10É dele que 
está escrito: ‘Eis que envio o meu men
sageiro à tua frente; ele vai preparar o 
teu caminho diante de ti.’ 11Em verdade 
vos digo, de todos os homens que já 
nasceram, nenhum é maior do que João 
Batista. No entanto, o menor no Reino 
dos Céus é maior do que ele.” 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 todopoderoso,
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. Lembrandonos que o Senhor nos 
quer salvar, peçamos que Ele acolha 
nossos pedidos e nos envie sua alegria, 
a única e verdadeira.
1. Diz o Senhor: “Criai ânimo. Não 
tenhais medo!”
T. Senhor, fortalecei nossa esperança 
e afastai de nós todo temor.
2. Diz o Senhor: “Abrirseão os olhos 
dos cegos e os ouvidos dos surdos”.
T. Senhor, iluminai nossas mentes e 
fazei-nos atentos à defesa e à promo-
ção da família.
3.  Diz o Senhor: “O coxo saltará como 
um cervo e se desatará a língua dos 
mudos”.
T. Senhor, que nossas vidas anun-
ciem sempre o vosso amor e a vossa 
palavra. 
4.  Diz o Senhor: “Eles voltarão para 
casa e virão a Sião cantando louvores”.
T. Senhor, abri nossos corações para 
a verdadeira reconciliação neste 
Natal.
5. Diz o Senhor: “Cheios de alegria não 
mais conhecerão a dor e o pranto”.



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

HOJE:
coleta para a 

Evangelização em 
todas as missas.

T. Senhor, fazei que sejamos ins-
trumentos de paz para todos os que 
sofrem.
6. Diz o Senhor: “Feliz aquele que não 
se escandaliza por causa de mim”. 
T. Senhor, que nunca nos afastemos 
da radicalidade de vosso Evangelho.
  (Para as outras intenções, a 

resposta é: Senhor, escutai a nossa prece.)

P. Ouvi, Pai de Amor, as orações de 
vossa Igreja e, pela intercessão da Bem 
Aventurada Virgem Maria, dainos a 
graça de bem viver este Advento na 
defesa e na promoção de todas as famí
lias. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

13. Canto das Ofertas (Sentados)

REFRÃO:  Pão e vinho apresentamos 
com louvor. / E pedimos o teu Reino. 
Vem, Senhor!

1. Pão e vinho repartidos entre irmãos 
/ são o laço da unidade do teu povo. 
/ Nossas vidas são também peque-
nos grãos,  / que contigo vão formar o 
homem novo.

2. Eis aqui a nossa luta dia a dia / pra 
ganhar com o trabalho nosso pão. / Mas 
Tu és o alimento da alegria, / que dos 
pobres fortalece o coração.

3. Vem, Senhor, vem caminhar à nos-
sa frente. / Vem conosco toda a terra 
transformar. / E, no mundo libertado 
e transparente, / os irmãos à mesma 
mesa vão sentar. 

14. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que 
levando ao altar as alegrias e fadigas 
de cada dia, nos disponhamos a ofe
recer um sacrifício  aceito por Deus 
Pai todopoderoso.

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, oferecervos sem 
cessar estes dons da nossa devoção, 
para que, ao celebrarmos o sacramen
to 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 darvos graças, 
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todopoderoso, 
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 vigilantes na 
oração e celebrando os seus louvores. 
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 graças nova
mente, e o deu a seus discípulos, 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 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. Lembraivos, 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. Lembraivos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na espe
rança da ressurreição e de todos os que 
partiram desta vida: acolheios junto a 
vós na luz da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!


