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3º DOMINGO

Alegrai-vos Ele está bem

(Enquanto a assembleia canta, acende-se
a vela da Coroa, em seguida toda a
comunidade reza a oração correspondente a cada domingo. Após a oração
canta-se novamente o refrão e dá-se
início à procissão de entrada).

perto sim, alegrai-vos mais no
Senhor!
Todos: Ó Deus, que manifestastes o vosso Salvador até os
confins da terra, dai-nos esperar com alegria a glória do seu
natal. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.

1º DOMINGO

4º DOMINGO

RITO DE ILUMINAÇÃO
DA COROA DO ADVENTO

Vem Senhor, vem nos sal- Nossos olhos ganharão nova

var! Com teu povo vem caminhar (bis).
Todos: Senhor nosso Deus,
dai-nos esperar solícitos a vinda do Cristo, vosso Filho. Que
ele, ao chegar, nos encontre
vigilantes na oração e proclamando o seu louvor. Por Cristo
nosso Senhor. Amém.

2º DOMINGO

Ouço uma voz vindo da mon-

tanha, ouço cada dia melhor.
Ouço uma voz vindo da montanha, e eis uma voz a clamar:
Preparai o caminho (bis) Preparai o caminho do Senhor! (bis).
Todos: Senhor Deus, preparai
os nossos corações com a força
da vossa graça, para que, ao
chegar o Cristo, vosso Filho,
nos encontre dignos do banquete da vida eterna e ele mesmo
nos sirva o alimento celeste. Por
Cristo nosso Senhor. Amém.

luz, com a tua presença Jesus
(bis).
Todos: Cheguem à vossa presença, ó Deus, as nossas orações suplicantes, e possamos
celebrar de coração puro o
grande mistério da encarnação
do vosso Filho. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

CANTO DE ENTRADA
As cidades se enchem de

luzes, esperando por Cristo
que vem. Ele vem nos mostrar
a justiça. Vem, Senhor, vem pra
nos libertar!
Preparemos a cidade. Preparai toda nação. Porque Cristo,
a Novidade, vem em cada
coração (bis).
Toda a terra se enche de flores,
esperando por Cristo que vem.
Ele vem enxugar nosso pranto.

Vem Senhor, nosso mundo
salvar!
Mesmo o céu que se veste lilás, esperando por Cristo que
vem. Ele vem caminhar com
seu povo. Vem Senhor, renovar
nossa fé!
As crianças já cantam felizes, o
planeta já vê teus sinais. Vem,
Senhor, renovar a esperança.
Vem, Senhor, mostra ao mundo
tua paz! (1º e 3º Domingo)

Uma voz fez-se ouvir lá no

deserto: “Preparai os caminhos
do Senhor”! Na alegria do céu
assim tão perto, entoou toda a
terra este clamor:
Vem, Senhor, não tardeis
mais, és o anseio das nações!
Vem curar os nossos “ais” e
expulsar as opressões! Pastor
santo de Israel, vem salvar
teu povo, vem! Deus bendito, Emanuel, vem salvar teu
povo, vem!
Vai cumprir-se do céu a profecia “nosso Deus entre nós vem
habitar!”. Reunido, e na paz da
liturgia, vem o povo de Deus
então cantar:
No horizonte já brilha nova
vida, luz sublime de um novo
amanhecer. E, feliz, rumo à
Terra Prometida, eis o povo de
Deus sempre a dizer:

ADVENTO

Eis grilhões da injustiça já rompidos, mil algemas quebradas
pelo amor, mas na paz, o clamor
dos oprimidos chega ao Céu
neste brado de louvor.
(2º Domingo)

Como nasce o sol da auro-

ra, de Maria nascerá, Aquele
que a terra seca em jardim
converterá. Ó Belém, abre
teus braços, ao Pastor que a ti
virá. Emanuel, Deus Conosco,
vem ao nosso mundo, vem!

quem estava perdido, tende
piedade de nós, Salvador!
Kyrie eléison…

(bis). Dá-nos tua salvação!
(bis) Aleluia, aleluia! (bis)

Cristo, que viestes dar a vida
em resgate de muitos, tende
piedade de nós, Redentor!
Christe eléison...

Voz que clama no deserto (bis)
preparai-lhe um caminho, (bis)
uma estrada ao Senhor. (bis)
Aleluia, aleluia! (bis)

Senhor, que congregais na unidade vossos filhos dispersos,
tende piedade de nós, Libertador! Kyrie eléison...
(2º e 4º Domingo)

Ouve, ó Pastor do teu povo,
vem do alto do céu onde estás!
Emanuel, Deus Conosco, vem
ao nosso mundo, vem!
Vem teu rebanho salvar, mostra
o amor que lhe tens! Emanuel,
Deus Conosco, vem ao nosso
mundo, vem! (4º Domingo)

ATO PENITENCIAL
Senhor, que sois a bondade,

tudo nos destes de graça, derramai sobre este povo, Vosso
perdão que não passa.
Por vossa misericórdia tende
piedade de nós. Tende piedade de nós (bis).
Cristo que sois a expressão do
terno amor de Deus Pai, dai-nos
um coração novo de todo o mal
nos livrai.

(1º Domingo)

(2º Domingo)

O Espírito consagrou-me (bis).
E mandou-me anunciar (bis).
Boa Nova para os pobres! (bis)
Aleluia, aleluia! (bis)
(3º Domingo)

Eis a serva do Senhor! (bis)
Que em mim venha cumprir-se
(bis) tudo quanto me disseste!
(bis) Aleluia, aleluia! (bis)
Salmo 24
Senhor, meu Deus, a vós elevo
a minha alma!
Salmo 125
Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria!
Cântico Is 12, 6
Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande
em vosso meio o Deus Santo
de Israel!
Salmo 79
Iluminai a vossa face sobre nós,
convertei-nos para que sejamos
salvos!

ACLAMAÇÃO
AO EVANGELHO

(4º Domingo)

PROFISSÃO DE FÉ
Antes e ao final do Credo Apostólico,
pode-se cantar o seguinte refrão:

Eu creio em Deus que o meu

caminho iluminou, que a minha
vida transformou. Feliz eu sou.
Eu creio em Deus, se posso
crer, se posso amar, a minha
vida tem valor. Feliz eu sou.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
Senhor, aguardamos vossa
vinda gloriosa. (1º Domingo)

Senhor, salvai-nos, pela vossa misericórdia. (2º Domingo)

Senhor que sois compaixão,
fonte de felicidade, para este
povo que luta dentro da comunidade. (1º e 3º Domingo)

Aleluia, Aleluia! (bis)

(3º Domingo)

Senhor, que viestes procurar

Vem mostrar-nos, ó Senhor
(bis), tua grande compaixão

Senhor, visitai nosso coração

Senhor, concedei-nos a alegria de vos encontrar.

com a vossa graça. (4º Domingo)

			

PRECE
DA EVANGELIZAÇÃO
(Esta prece concluirá a Oração dos
Fiéis, exceto no domingo do dízimo).

Pai Santo, quisestes que a

vossa Igreja fosse no mundo
fonte de salvação para todas as
nações, a fim de que a obra do
Cristo que vem continue até o
fim dos tempos. Aumentai em
nós o ardor da evangelização,
derramando o Espírito prometido, e fazei brotar em nossos
corações a resposta da fé. Por
Cristo, nosso Senhor.
Amém!
ORAÇÃO DO DIZIMISTA

Pai Santo, contemplando

Jesus Cristo, Vosso Filho
bem amado que se entregou
por nós na cruz, e tocado
pelo amor que o Espírito
Santo derrama em nós, manifesto, com esta contribuição,
minha pertença à Igreja, solidário com a missão e com os
mais necessitados. De todo
coração, ó Pai, contribuo
com o que posso. Recebei, ó
Senhor. Amém.

O SENHOR NOS ALIMENTA

CANTO DO OFERTÓRIO
Do céu vai descer o cordeiro.

É dom, puro dom salvação.
No altar do penhor verdadeiro,
também vamos ser oblação!
Eis, Senhor a tua vinha, frutos mil te traz Senhor, mas teu

ADVENTO

povo, que caminha mais que
fruto é dom de amor!
Na terra já brota a esperança e a
graça de Deus vem dizer. Que o
povo da nova Aliança também
oferenda vai ser.
Irmãos na fé viva, exultantes,
partilham o pão sempre mais.
E campos jamais verdejantes,
também já se tornam trigais!
(1º e 3º Domingo)

A nossa oferta apresenta-

mos no altar e te pedimos:
Vem Senhor nos libertar!

A chuva molhou a terra o homem plantou o grão. A planta
deu flor e fruto do trigo se fez
o pão.

vir, pode viver que soube crer.
Ao templo vai, junto a José,
humildemente, com muita fé.
Alegrará o ancião tendo o menino em suas mãos. Profetizou
o Simeão: este menino, contradição! (4º Domingo)

SANTO
Santo, Santo, Santo, Senhor

Deus do universo. O céu e a
terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas! Hosana!
(bis)
Bendito Aquele que vem em
nome do Senhor (bis).
Hosana nas alturas! Hosana!
(bis)

O homem plantou videiras
cercou-as com seu carinho. da
vinha brotou a uva da uva se
fez o vinho.

Santo, Santo, Santo é o Se-

Os frutos da nossa terra e as
lutas dos filhos teus serão, pela
tua graça Pão vivo, que vem
dos céus.

Hosana, hosana, hosana no
alto dos céus (bis)

Recebe Pai nossas vidas, unidas
ao pão e vinho, e vem conduzir
teu povo guiando-o no teu caminho. (2º Domingo)

nhor Deus do universo. Os céus
e a terra estão cheios da vossa
glória.

Bendito é Aquele que vem em
nome do Senhor.
Hosana...

CANTO DA COMUNHÃO

Corre feliz, Virgem Fiel, Ó vem! Ó vem, Emanuel! És

para as montanhas ver Isabel.
Leva a sós dom para nós já
partilhando de Deus a voz.

esperança de Israel! Promessa
de libertação, vem nos trazer a
salvação!

Mulher bendita que teve a
dita de nos trazer o Salvador.
A nossa vida oferecemos em
comunhão com tua dor.

Dai glória a Deus, louvai povo
fiel, virá em breve o Emanuel!
(bis)

Vai pra servir quem soube ou-

Ó vem aqui nos animar, as nossas vidas despertar. Dispersa as

ADVENTO

Ó vem, Rebento de Jessé, e
aos filhos teus renova a fé, que
possam o mal dominar e sobre
a morte triunfar.
Vem, esperança das nações,
habita em nossos corações.
Toda discórdia se desfaz. Tu és,
Senhor, o Rei da Paz.
(1º e 3º Domingo)

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.
Vem, Senhor! Vem salvar teu
povo. Deus-Conosco, Emanuel, neste pão um mundo
novo, quer teu povo, Deus fiel!
Vão brotar em desertos mil
fontes, que canteiros de paz vão
regar. Também vidas sem luz de
horizontes, na luz viva do céu
vão brilhar.
Nosso Deus vem plantar a justiça, neste mundo de sonhos
tão vãos. E banir para sempre
a cobiça que destrói sempre a
vida de irmãos.
Não impérios de morte reinando, só gerando caminhos de
dor. O Senhor quer a vida ostentando o troféu sempre eterno
do amor.
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. (2º Domingo)

O Senhor fez em mim ma- no chão, trazendo fartura de

ravilhas! Santo é seu nome! O
Senhor fez em mim maravilhas!
Santo é seu nome!

A minha alma engrandece o Senhor, e exulta o meu espírito em
Deus, meu salvador. Porque Ele
olhou para a humildade de sua
serva, doravante as gerações
hão de chamar-me de bendita.
O poderoso Senhor fez em mim
maravilhas! E Santo é o seu
nome! Seu amor para sempre
se estende sobre aqueles que
O temem.
Manifesta o poder de seu braço,
dispersa os soberbos, derruba
os poderosos de seus tronos e
eleva os humildes.
Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada.
Acolhe Israel, seu servidor, fiel
ao seu amor. Como havia prometido a nossos pais, em favor
de Abraão e de seus filhos para
sempre.
Glória ao Pai, e ao Filho e
ao Espírito Santo, como era
no princípio, agora e sempre
Amém! (4º Domingo)

vida e de pão.

Oh! Vem, como chega a brisa
do vento, trazendo aos pobres
justiça e bom tempo.
Oh! Vem, como chega a carta
querida, bendito o Carteiro do
Reino da Vida.
Oh! Vem, como chega o filho
esperado. Caminha conosco,
Jesus bem amado!
Oh! Vem, como chega o libertador. Das mãos do inimigo nos
salva, Senhor!
(1º, 2º e 3º Domingo)

Em silêncio Maria escutou

tudo aquilo que Deus lhe falou.
Conservando o seu coração
disponível ao dom do amor.
És cheia de graça Maria, pois te
amou e escolheu. Um filho de ti
nascerá, Jesus o filho de Deus.
Maria és feliz porque creste,
assim a saudou Izabel. Bendita
entre todas as mães, porque és
a mãe do Senhor.
Simeão no templo anunciou a
espada dor que feriu, Maria que
junto da cruz de pé ofertou seu
Jesus. (4º Domingo)

O SENHOR NOS ENVIA EM MISSÃO

CANTO FINAL
Ó vem, Senhor, não tardes

mais, vem saciar nossa sede
da paz! (bis)
Oh! Vem, como chega a luz que
faltou. Só tua Palavra nos salva,
Senhor.
Oh! Vem, como chega a chuva

“Devolvei a Deus
o que é de Deus” (Mt 22,21).
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sombras do temor, vem pra teu
povo, ó Salvador!

