
Comunidade em Oração 
Liturgia para o 1º Domingo do Advento/Ano A – 1º.12.2019

- Na vigilância e com gestos de amor, preparar a acolhida ao Senhor que vem a nós. 
- Campanha p/a Evangelização – Cuidar – “Cuida dele” – Eu cuido do anúncio da Palavra, dos pobres 
e da comunidade

Cor litúrgica: ROXO          Ano 41 - Nº 2428           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

 (Notas: Poder-se-ia organizar, progressiva-
mente, o presépio desde o 1º domingo do Ad-
vento. Sobre as velas da coroa, ver no final)

1. RITOS 
INICIAIS

A. (Nº 414) 1. 
Senhor, vem 
salvar teu 
povo das tre-
vas, da escra-

vidão./ Só tu és nossa esperança, 
és nossa libertação.

Ref. /:Vem, Senhor, vem nos sal-
var! / Com teu povo vem cami-
nhar!:/

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

3. Tu marchas à nossa frente, és 
força, caminho e luz./ Vem logo 
salvar teu povo, não tardes, Se-
nhor Jesus!

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

A. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos 

chama à vigilância para acolher 
o Salvador, na força do Espírito 
Santo, esteja convosco.

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

P. Pela coroa de Advento, visuali-
zaremos nossa progressiva pre-
paração ao Natal ao acendermos 
uma de suas velas em cada um 
dos 4 domingos deste tempo. In-
voquemos a bênção de Deus so-
bre ela e a graça de vivermos com 
muitos frutos de amor e de justiça 
este precioso tempo (pausa). 

P. Nós vos bendizemos, ó Deus de 
infinita misericórdia, porque nos 
enviais vosso Filho Unigênito 
para ser nosso Salvador, a quem 
queremos acolher de coração vi-
gilante e aberto. Aben+çoai esta 
coroa de Advento, sinal de prepa-
ração ao Natal que se aproxima. 

Concedei-nos, a cada semana, 
crescer na fé viva, na esperan-
ça firme e na caridade generosa, 
para oferecermos digna acolhida 
a Cristo, luz que ilumina todos os 
povos. Pelo mesmo Cristo, nosso 
Senhor, que vive convosco na uni-
dade do Espírito Santo.  

A. Amém.
(Enquanto alguém da comunidade 

acende a 1ª vela [verde, esperan-
ça, cristãos esperando 2ª vinda de 
Cristo] da Coroa, todos cantam).

A. (nº 409) 1. Uma vela se acende 
/ no caminho a iluminar./ Pre-
paremos nossa casa: / é Jesus 
quem vai chegar.

Ref.: /:No Advento a tua vinda 
nós queremos preparar./ Vem, 
Senhor, que é teu natal,/ vem 
nascer em nosso lar.:/

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. ou Anim.: Motivados pelo re-
cente Mês Missionário Extraordi-
nário e pela Assembleia do Síno-
do dos Bispos para a Amazônia, 
iniciamos um novo ano litúrgico 
com o tempo de advento e o con-
vite a prepararmos, na vigilância, 
a vinda do Senhor. Em nosso País, 
a Campanha da Evangelização 
nos ajuda a viver esta preparação 
para o Natal, convidando-nos a 
cuidar da Palavra, dos pobres e da 
comunidade.

Ato penitencial
P. Dispondo-nos a deixar-nos guiar 

pela luz do Senhor na preparação 
do Natal para celebrarmos bem o 
nascimento do Salvador, peçamos 
que nos purifique de nossos peca-
dos (pausa).

L. Senhor, que viestes ao mundo 
para nos salvar, tende piedade de 
nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós. 

L. Cristo, que continuamente nos 
visitais com a graça do vosso Es-
pírito, tende piedade de nós. 

A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que vireis um dia para 

julgar as nossas obras, tende pie-
dade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus Criador e Pai...
A. Amém.

P. OREMOS. Ó Deus todo-po-
deroso, concedei a vossos 
fiéis o ardente desejo de pos-
suir o reino celeste, para que, 
acorrendo com as nossas boas 
obras ao encontro do Cristo 
que vem, sejamos reunidos 
à sua direita na comunidade 
dos justos. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Paulinas-

-Paulus, 1º D. do Adv A, p. 53 a 55)
Anim. Para acolher o Senhor que 

vem a nós, precisamos preparar o 
coração e transformar os sinais de 
morte em sinais de vida para todos. 

1ª Leitura: Is 2,1-5
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías.
Visão de Isaías, filho de Amós, 

sobre Judá e Jerusalém. Aconte-
cerá, nos últimos tempos, que o 
monte da casa do Senhor estará 
firmemente estabelecido no pon-
to mais alto das montanhas e do-
minará as colinas. A ele acorre-
rão todas as nações, para lá irão 
numerosos povos e dirão: “Va-
mos subir ao monte do Senhor, à 
casa do Deus de Jacó, para que 
ele nos mostre seus caminhos e 
nos ensine a cumprir seus pre-
ceitos”; porque de Sião provém a 
lei e de Jerusalém, a palavra do 
Senhor. Ele há de julgar as na-



ções e arguir numerosos povos; 
estes transformarão suas espa-
das em arados e suas lanças em 
foices: não pegarão em armas 
uns contra os outros e não mais 
travarão combate. Vinde, todos 
da casa de Jacó, e deixemo-nos 
guiar pela luz do Senhor. - Pala-
vra do Senhor.

A. Graças a Deus. 

Salmo: Sl 121 (122)
S. Que alegria quando me disse-

ram: “Vamos à casa do Senhor!”
A. Que alegria quando me dis-

seram: “Vamos à casa do Se-
nhor!”

S. 1. Que alegria, quando ouvi que 
me disseram:* “Vamos à casa do 
Senhor!” - E agora nossos pés já 
se detêm,* Jerusalém, em tuas 
portas.

2. Para lá sobem as tribos de Is-
rael,* as tribos do Senhor. - Para 
louvar, segundo a lei de Israel, * o 
nome do Senhor. - A sede da justi-
ça lá está,* e o trono de Davi.

3. Rogai que viva em paz Jerusa-
lém,* e em segurança os que te 
amam! Que a paz habite dentro 
de teus muros,* tranquilidade em 
teus palácios!

3. Por amor a meus irmãos e meus 
amigos, * peço: “A paz esteja em 
ti!” - Pelo amor que tenho à casa do 
Senhor, * eu te desejo todo bem!

2ª Leitura: Rm 13,11-14a
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Romanos. 
Irmãos: Vós sabeis em que tempo 

estamos, pois já é hora de desper-
tar. Com efeito, agora a salvação 
está mais perto de nós do que 
quando abraçamos a fé. A noite 
já vai adiantada, o dia vem che-
gando: despojemo-nos das ações 
das trevas e vistamos as armas da 
luz. Procedamos honestamente, 
como em pleno dia: nada de glu-
tonerias e bebedeiras, nem de or-
gias sexuais e imoralidades, nem 
de brigas e rivalidades. Pelo con-
trário, revesti-vos do Senhor Je-
sus Cristo. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mt 24,37-44 
A. Aleluia...
S. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa 

bondade, e a vossa salvação nos 
concedei.

A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Mateus.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, Jesus disse aos 

seus discípulos: “A vinda do Filho 
do Homem será como no tempo de 
Noé. Pois nos dias, antes do dilú-
vio, todos comiam e bebiam, casa-
vam-se e davam-se em casamento, 
até o dia em que Noé entrou na 
arca. E eles nada perceberam até 
que veio o dilúvio e arrastou a to-
dos. Assim acontecerá também na 
vinda do Filho do Homem. Dois 
homens estarão trabalhando no 
campo: um será levado e o outro 
será deixado. Duas mulheres es-
tarão moendo no moinho: uma 
será levada e a outra será deixa-
da. Portanto, ficai atentos! porque 
não sabeis em que dia virá o Se-
nhor. Compreendei bem isso: se o 
dono da casa soubesse a que horas 
viria o ladrão, certamente vigiaria 
e não deixaria que a sua casa fosse 
arrombada. Por isso, também vós 
ficai preparados! Porque na hora 
em que menos pensais, o Filho do 
Homem virá”. - Palavra da Salva-
ção.

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

A. (Nº 192) 1. Eu creio em Deus 
Pai, poder e ternura/ que toda 
criatura governa. Amém!/ 
Amém! Aleluia! Por Deus fomos 
feitos/ à sua imagem, pra sem-
pre. Amém.

2. Eu creio em Jesus, o Filho de 
Deus/ que deu sua vida por nós. 
Amém!/ Amém! Aleluia! Jesus é 
o Senhor./ Pois ressuscitou para 
sempre. Amém!

3. Eu creio no Espírito, verdade 
e amor/ que o Cristo mandou 
sobre nós. Amém!/ Amém! Ale-
luia! O Espírito Santo/ nos une 
e conduz para sempre. Amém!

Oração dos fiéis
P. A Deus, que sempre vem ao nos-

so encontro com sua bondade e 
misericórdia, abramos o coração 
em preces comunitárias.

A. Venha a nós, Senhor, o vosso 
Reino.

1. Para que a Igreja irradie a luz da 
vossa Palavra ajudando a todos a 
reconhecer os sinais da presença 
do reino em nosso mundo, nós 
vos pedimos.

2. Para sermos sempre vigilantes 
e percebermos vossos apelos nos 
acontecimentos da vida, nós vos 
pedimos.

3. Para que as crianças abandona-
das e vítimas de muitas formas de 
violência sejam amparadas pela 
solidariedade pessoal de todos e 
por instituições de promoção hu-
mana, nós vos pedimos. 

4. Para participarmos ativamente 
da Campanha para a Evangeliza-
ção, vivendo o “cuidado da Pala-
vra, da comunidade e dos pobres”, 
nós vos pedimos. 

5. Para que os portadores de doen-
ças infectocontagiosas, especial-
mente do vírus HIV, não sofram 
também o preconceito e a exclu-
são, nós vos pedimos.

6. ...
P. Com todas as comunidades de 

nossa Diocese, no espírito da 
Campanha para a Evangelização, 
rezemos a oração pelas vocações:

A. Jesus Divino Mestre, que cha-
mastes os Apóstolos a vos segui-
rem, continuai a passar pelos 
nossos caminhos, pelas nossas 
famílias, pelas nossas escolas e 
continuai a repetir o convite a 
muitos dos nossos jovens. Dai 
coragem às pessoas convida-
das. Dai força para que vos se-
jam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religio-
sos e religiosas, para o bem do 
povo de Deus e de toda a huma-
nidade. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Coloquemos em nossa ofe-

renda a Deus os propósitos para 
nossa preparação para o Natal, 



especialmente o compromisso de 
colaborar também com recursos 
financeiros com a Campanha da 
Evangelização no próximo dia 15. 

A. (Nº. 412) Ref.: /: Pão e vinho 
apresentamos com louvor / e 
pedimos o teu reino: vem, Se-
nhor.:/

1. Pão e vinho repartidos entre ir-
mãos,/ são o laço da unidade do 
teu povo./ Nossas vidas são tam-
bém pequenos grãos / que con-
tigo 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 alimen-
to da alegria / que dos pobres 
fortalece o coração. 

3. Vem, Senhor, vem caminhar à 
nossa frente,/ vem conosco toda 
a terra transformar./ E no mun-
do libertado e transparente,/ os 
irmãos à mesma mesa vão sen-
tar.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas 

mãos este sacrifício para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.

P. Recebei, ó Deus, estas oferendas 
que escolhemos entre os dons que 
nos destes, e o alimento que hoje 
concedeis à nossa devoção tor-
ne-se prêmio da redenção eterna. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística V
(Missal, p. 482)

- Prefácio: Advento I,
(Missal, p.406)

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 fragili-
dade, ele veio a primeira vez para 
realizar seu eterno plano de amor 
e abrir-nos o caminho da salva-
ção. Revestido de sua glória, ele 
virá uma segunda vez para con-
ceder-nos em plenitude os bens 
prometidos que hoje, vigilantes, 
esperamos. Por esta razão, agora 
e sempre, nós nos unimos aos an-
jos e a todos os santos, cantando a 
uma só voz:

A. (Nº 239) 1. O Senhor é santo 
e o seu nome brilha,/nós o pro-
clamamos com amor e voz./ Foi 
o seu poder que fez as maravi-
lhas/ pelo universo e em cada 
um de nós.

Ref.:/:Hosana, hosana, hosana 
nas alturas!:/

2. E bendito seja Cristo, filho 
amado, / que em seu nome veio 
ser o redentor./ Foi, por nossa 
culpa, morto e sepultado,/ mas 
ressuscitou em glória e esplen-
dor.

P. Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo 
conosco no Cristo, falando conos-
co por ele, mandai vosso Espírito 
Santo, a fim de que as nossas ofer-
tas se mudem no Corpo † e no San-
gue de nosso Senhor Jesus Cristo. 
A. Mandai vosso Espírito San-
to!

P. Na noite em que ia ser entre-
gue, ceando com seus apósto-
los, Jesus tomou o pão em suas 
mãos, olhou para o céu e deu 
graças, partiu o pão e o entre-
gou 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 novamente e 
o entregou a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS, PRA 
REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

Tudo isto é mistério da fé!
A. Toda vez que se come deste 

pão, toda vez que se bebe des-
te vinho, se recorda a paixão de 
Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta!

P. Recordamos, ó Pai, neste mo-
mento, a paixão de Jesus, nosso 
Senhor, sua ressurreição e ascen-
são; nós queremos a vós oferecer 
este pão que alimenta e que dá 
vida, este vinho que nos salva e 
dá coragem. 

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. E, quando recebermos pão e vi-
nho, o Corpo e Sangue dele ofe-
recidos, o Espírito nos uma num 
só corpo, para sermos um só povo 
em seu amor. 

A. O Espírito nos uma num só 
corpo!

P. Protegei vossa Igreja que cami-
nha nas estradas do mundo rumo 
ao céu, cada dia renovando a es-
perança de chegar junto a vós, na 
vossa paz. 

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Dai ao santo padre, o papa (...), 
ser bem firme na Fé, na Caridade, 
e a (...), que é bispo desta Igreja, 
muita luz para guiar o seu rebanho.

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Esperamos entrar na vida eter-
na com a virgem, mãe de Deus 
e da Igreja, os apóstolos e todos 
os santos, que na vida soube-
ram amar Cristo e seus irmãos. 
A. Esperamos entrar na vida 
eterna!

P. A todos que chamastes para outra 
vida na vossa amizade e aos mar-
cados com o sinal da fé, abrindo 
vossos braços, acolhei-os. Que vi-
vam para sempre bem felizes no 
reino que para todos preparastes. 
A. A todos dai a luz que não se 
apaga!

P. E a nós, que agora estamos re-
unidos e somos povo santo e pe-
cador, dai força para construirmos 
juntos o vosso reino, que também 
é nosso.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém!

Rito de Comunhão
(Pai-nosso / Or. da Paz / Fr. do Pão)

Comunhão
Anim.: O próprio Deus nos ofere-

ce o alimento que nos revigora na 
caminhada ao encontro definitivo 
com Ele. 

A. (Nº 411) 1. Natal se aproxima, 
é tempo de amor;/ renasce a es-
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perança de um mundo melhor./ 
Palavras e gestos promovem a 
paz/ que vem do Deus vivo e na 
terra se faz.

Ref. /:Paz para todos os homens, 
que lutam de boa vontade.:/

2. Verdade na terra irá ressurgir./ 
A paz e a justiça, as mãos vão 
unir./ Enfim o Senhor nos dará 
salvação:/ seremos um povo 
amigo e irmão.

3. Os pobres que vivem sem pão e 
sem luz,/ cansados da vida e do 
peso da cruz,/ precisam de nós 
para erguer-se do chão:/ Natal é 
a festa da libertação.

4. A paz se promove com luta e 
vigor;/ não pode ser fruto do 
medo e temor./ A paz é progres-
so do homem total/ firmado no 
Cristo seu grande ideal.

P. OREMOS. Aproveite-nos, ó 
Deus, a participação nos vos-
sos mistérios. Fazei que eles 
nos ajudem a amar desde ago-
ra o que é do céu e, caminhan-
do entre as coisas que passam, 
abraçar as que não passam. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: No início da preparação ao 
Natal, somos chamados à vigilân-
cia para percebermos a manifesta-
ção do Senhor, sempre imprevisí-
vel. Somos também convocados 
para o compromisso com o anún-
cio do Evangelho a todos pela 
Campanha da Evangelização.

A. ((Nº 483) Ref. Eis-me aqui, Se-
nhor! Eis-me aqui, Senhor,/ pra 
fazer tua vontade, pra viver do 
teu amor,/ pra fazer tua vonta-
de, pra viver do teu amor,/ eis-
-me aqui, Senhor!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que o Deus onipotente e mise-

ricordioso vos ilumine com o ad-
vento do seu Filho, em cuja vinda 
credes e cuja volta esperais, e der-
rame sobre vós as suas bênçãos.

A. Amém. 
P. Que durante esta vida ele vos tor-

ne firmes na fé, alegres na espe-
rança, solícitos na caridade.

A. Amém.

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

A. Amém
P. Abençoe-vos Deus benigno e 

fonte de amor, Pai e Filho e Espí-
rito Santo.

A. Amém.
P. A esperança pela vinda do Se-

nhor seja vossa alegria; ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe.

A. Graças a Deus.

Campanha da Evangelização:
 Com o objetivo de motivar os 
fiéis a participarem efetivamen-
te da missão da Igreja por meio 
do testemunho de vida, de ações 
pastorais específicas e da garantia 
de recursos para a ação pastoral, 
a Campanha para a Evangeliza-
ção completa 21 anos em 2019. 
Aprovada pela 35ª Assembleia 
Geral da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), 
em 1997, ela foi realizada pela 
primeira vez no advento de 1998. 
Uma das grandes motivações para 
a sua realização é a conscientiza-
ção sobre a importância do com-
promisso evangelizador que deve 
ser assumido por cada cristão e o 
despertar para a corresponsabili-
dade pelo sustento das atividades 
pastorais da Igreja Católica no 
Brasil. A participação consciente 
de cada um, sinal de comunhão 
missionária, nos coloca em atitu-
de de doação de tudo aquilo que 
somos e temos em favor da Igreja 
e da sua ação pastoral. É conse-
quência do “Sentir com a Igreja”.

Oração Campanha para
a Evangelização 2019

- Deus de amor e de ternura,/ com 
carinho criastes o ser o humano 
e/ lhe deste a missão de cuidar de 
toda criação./ Na feliz espera do 
nascimento de Jesus,/ pedimos a 
graça de crescer no cuidado para/ 
com o próximo, nosso irmão./ 
Conduzidos pela força do Espí-
rito Santo/ renovai em nossos 
corações o compromisso com/ o 
anúncio do Evangelho a fim de 
que/  a obra evangelizadora seja 

levada adiante,/ comprometida no 
cuidado com os pobres,/ zelosa 
pela celebração dos mistérios da 
fé,/ edificando comunidades mis-
sionárias, evangelizadoras,/ casas 
do cuidado e da partilha./ Maria, 
Mãe que cuidou do Menino Je-
sus,/ intercedei a Deus por nós, a 
fim de que sejamos/ cada vez mais 
generosos e corresponsáveis/ na 
missão de Evangelizar. Amém!

Lembretes:
- Segunda-feira, às 08h30, reunião 
dos representantes paroquiais do 
Apostolado da Oração, no Centro 
Diocesano de Pastoral; 19h, reu-
nião da Coordenação de Pastoral, 
no Centro Diocesano.

- Sábado, 10h, na igreja Sagrado 
Coração de Jesus, Viadutos, missa 
de ação de graças pelo jubileu de 
ouro de ministério presbiteral do 
Pe. Waldemar Zapelini, pároco lo-
cal, ordenado no dia 08/12/1969, 
com a participação dos padres.

- Domingo 2º D. Adv, A - Imacula-
da Conceição de Nossa Senhora – 
festa de N. Sra. da Saúde e Imacu-
lada Conceição, na igreja Sagrado 
Coração de Jesus, Viadutos, com 
o jubileu de ouro de Ordenação 
Presbiteral do Pároco, Pe. Walde-
mar Zapelini; festa da padroeira 
Imaculada Conceição na sede Pa-
roquial de Getúlio Vargas.

Velas da coroa:
poderiam ser: 1ª) verde, esperan-
ça, cristãos esperando 2ª vinda de 
Cristo; 2ª), branca, paz, Isaías e os 
outros profetas; 3ª) rosa, alegria, 
João Batista; 4ª), vermelha, amor, 
Maria e José.

Leituras da semana:
Dia 02, 2ªf: Is 4,2-6; Sl 121(122); 
Mt 8,5-11; Dia 03, 3ªf, S. Francis-
co Xavier: Is 11,1-10; Sl 71(72); 
Lc 10,21-24; Dia 04, 4ªf, S. João 
Damasceno: Is 25,6-10a; Sl 22(23); 
Mt 15,29-37; Dia 05, 5ªf: Is 26,1-6; 
Sl 117(118); Mt 7,21.24-27; Dia 06, 
6ªf: Is 29,17-24; Sl 26(27); Mt 9,27-
31; Dia 07, Sáb., Sto. Ambrósio: Is 
30,19-21.23-26; Sl 146(147a); Mt 
9,35-10,1.6-8; Dia 08, Dom. 2º Do 
Adv. – Imac. Conc. de N. Sra.: Gn 
3,9-15.20; Sl 97(98); Ef 1,3-6.11-
12; Lc 1,26-38;



1. RITOS
INICIAIS

A. Estr.: Imacu-
lada, Maria de 
Deus, / coração 
pobre acolhendo 
Jesus. / Imacu-

lada, Maria do povo, / mãe dos 
aflitos que estão junto à cruz.

1. Um coração que era SIM para 
a vida, / um coração que era 
SIM para o irmão, / um coração 
que era SIM para Deus,/ reino 
de Deus renovando este chão.

2. Faça-se, ó Pai, vossa plena 
vontade / que os nossos passos 
se tornem memória / do amor 
fiel que Maria gerou. / Reino de 
Deus atuando na história.

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

A. Amém.
P. Que a paz e o perdão, a alegria 

e o amor de Deus, nosso Pai, e 
de Cristo, nosso irmão, nascido 
de Maria Imaculada, por obra do 
Espírito Santo, estejam convosco. 

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

P. (Convida alguém para acender 
a 2ª vela da coroa do advento, 
[branca, paz, profetas-Isaías] en-
quanto diz:) A luz de Cristo, cujo 
Natal preparamos neste Avento, 
nos ajude a imitar Maria, conce-
bida sem pecado, ouvinte atenta 
e cumpridora fiel da Palavra de 
Deus! 

A. (nº 409) 1. A segunda vela ace-
sa / vem a vida clarear. / Rejei-
temos, pois, as trevas. / É Jesus 
quem vai chegar.   

Estr.: /:No Advento a tua vinda 
nós queremos preparar. / Vem, 
Senhor, que é teu natal, / vem 
nascer em nosso lar.:/

Aspecto litúrgico e a vida na li-
turgia

P. ou Anim.: Na preparação para a 

Comunidade em Oração 
Liturgia para a solenidade da Imac. Conceição de N. Sra. / Ano A – 08.12.19

- Para ser a Mãe do Salvador e em vista dos méritos dele, Maria foi concebida sem pecado
- Campanha p/a Evangelização – Cuidar – “Cuida dele” – Eu cuido do anúncio da Palavra, dos pobres 
e da comunidade

Cor litúrgica: BRANCO         Ano 41 - Nº 2429        Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

solenidade do nascimento de Je-
sus Cristo, o Filho de Deus vin-
do ao mundo para nos curar de 
todos os males, com a Campanha 
da Evangelização, celebramos o 
dom divino concedido à Virgem 
Maria de ser concebida e viver 
sem pecado. É a sua Imaculada 
Conceição. 

 (... solenidade de Maria, presença 
marcante no Advento / Campa-
nha da evangelização: “Cuidar” 
– “Eu cuido do anúncio da Pala-
vra, dos pobres e da comunidade” 
/ Neste domingo, jubileu de ouro 
de ordenação presbiteral do Pe. 
Waldemar Zapelini, Pároco de 
Viadutos /  terça-feira Dia Uni-
versal dos Direitos Humanos ...)

Ato penitencial
P. Pelo Batismo, fomos purificados 

do pecado original, do qual Ma-
ria foi preservada. A graça divina 
nos acompanha em toda a vida 
para crescermos no bem. Mas 
nem sempre lhe correspondemos 
e acabamos sendo infiéis aos 
compromissos da fé. Confiantes 
na misericórdia de Deus, implo-
remos o perdão de nossas faltas 
(pausa).

L. Senhor, que nascestes de Maria, 
preservada do pecado, tende pie-
dade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que viestes libertar-nos 

do pecado, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor que tivestes Maria como 

discípula fiel, tende piedade de 
nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus de ternura e bondade...
A. Amém. 

Glória
A. (Enc. música lit. cantar ordiná-

rio missa – 2016-CD01/21) Gló-

ria, glória, glória a Deus nas 
alturas/ e paz na terra, e paz na 
terra/ aos homens por Ele ama-
dos. 

1. Senhor Deus, Rei dos céus, 
Deus Pai Todo-Poderoso,/ nós 
vos louvamos, nós vos bendize-
mos,/ nós vos adoramos, nós vos 
glorificamos./ Nós vos damos 
graças por vossa imensa glória.

2. Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito,/ Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai, Vós 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós,/ Vós que 
tirais o pecado do mundo, aco-
lhei a nossa súplica.

3. Vós que estais sentado à direi-
ta do Pai, tende piedade de nós,/ 
só vós sois o Santo, só vós o Se-
nhor,/ só vós o Altíssimo, Jesus 
Cristo,/ com o Espírito Santo na 
glória de Deus Pai.

P. OREMOS. Ó Deus, que pre-
parastes uma digna habitação 
para o vosso Filho pela Ima-
culada Conceição da Virgem 
Maria, preservando-a de todo 
pecado, em previsão dos mé-
ritos de Cristo, concedei-nos 
chegar até vós purificados 
também de toda culpa, por 
sua materna intercessão. PNS-
rJC.

A. Amém.

2. Liturgia da Palavra
(Lecionário Paulinas-Paulus, Sole-

nidade da Imaculada Conceição 
de Nossa Senhora, 08/12, p. 1005-
1008).

Anim. Deus Pai que a todos con-
cede a salvação, enriqueceu Maria 
com o dom especial de ser cheia 
de graça para ser a mãe do autor 
da própria salvação.

1ª leitura: 3,9-15.20
L. Leitura do Livro do Gênesis. 



O Senhor Deus chamou Adão, di-
zendo: “Onde estás?” E ele res-
pondeu: “Ouvi tua voz no jardim, 
e fiquei com medo porque estava 
nu; e me escondi”. Disse-lhe o 
Senhor Deus: “E quem te disse 
que estavas nu? Então comeste 
da árvore, de cujo fruto te proibi 
comer?” Adão disse: “A mulher 
que tu me deste por companhei-
ra, foi ela que me deu o fruto da 
árvore, e eu comi”. Disse o Se-
nhor Deus à mulher: “Por que 
fizeste isso?” E a mulher respon-
deu: “A serpente enganou-me e 
eu comi”. Então o Senhor Deus 
disse à serpente: “Porque fizeste 
isso, serás maldita entre todos os 
animais domésticos e todos os 
animais selvagens! Rastejarás 
sobre o ventre e comerás pó todos 
os dias da tua vida! Porei inimi-
zade entre ti e a mulher, entre a 
tua descendência e a dela. Esta 
te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás 
o calcanhar”. E adão chamou à 
sua mulher “Eva”, porque ela é 
a mãe de todos os viventes. – Pa-
lavra do Senhor.

A. Graças a Deus. 

Salmo 97(98)
S. Cantai ao Senhor Deus um 

canto novo, porque ele fez pro-
dígios.

A. Cantai ao Senhor Deus um 
canto novo, porque ele fez pro-
dígios.

S. 1. Cantai ao Senhor Deus um 
canto novo, porque ele fez prodí-
gios! Sua mão e seu braço forte e 
santo alcançaram-lhe a vitória.

2. O Senhor fez conhecer a sal-
vação, e às nações, sua justiça; 
recordou o seu amor sempre fiel 
pela casa de Israel. 

3. Os confins do universo contem-
plaram a salvação do nosso Deus. 
Aclamai o Senhor Deus, ó terra 
inteira, alegrai-vos e exultai. 

2ª leitura: 1, 3-6.11-12  
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Efésios 
Bendito seja Deus, Pai de nos-

so Senhor Jesus Cristo. Ele nos 
abençoou com toda a bênção do 
seu espírito em virtude de nos-

sa união com Cristo, no céu. Em 
Cristo, ele nos escolheu antes da 
fundação do mundo, para que 
sejamos santos e irrepreensíveis 
sob o seu olhar, no amor. Ele nos 
predestinou para sermos seus fi-
lhos adotivos por intermédio de 
Jesus Cristo, conforme a decisão 
da sua vontade, para o louvor da 
sua glória e da graça com que ele 
nos cumulou no seu Bem-ama-
do. Nele também nós recebemos 
a nossa parte. Segundo o projeto 
daquele que conduz tudo confor-
me a decisão de sua vontade, nós 
fomos predestinados a sermos, 
para o louvor de sua glória, os 
que de antemão colocaram a sua 
esperança em Cristo. Palavra do 
Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 1,26-38
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, ale-

luia!:/ 
S. Alguém do povo exclama: Como 

é grande, ó Senhor, quem te ge-
rou e alimentou! Jesus responde: 
Ó mulher, pra mim é feliz quem 
soube ouvir a voz de Deus e tudo 
guardou. 

A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Lucas.
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, no sexto mês, 

o anjo Gabriel foi enviado por 
Deus a uma cidade da Galileia, 
chamada Nazaré, a uma virgem, 
prometida em casamento a um 
homem chamado José. Ele era 
descendente de Davi e o nome da 
Virgem era Maria. O anjo entrou 
onde ela estava e disse: “Alegra-
-te, cheia de graça, o Senhor está 
contigo!” Maria ficou perturbada 
com estas palavras e começou a 
pensar qual seria o significado da 
saudação. O anjo, então, disse-
-lhe: “Não tenhas medo, Maria, 
porque encontraste graça diante 
de Deus. Eis que conceberás e da-
rás à luz um filho, a quem porás o 
nome de Jesus. Ele será grande, 
será chamado Filho do Altíssimo, 
e o Senhor Deus lhe dará o trono 

de seu pai Davi. Ele reinará para 
sempre sobre os descendentes de 
Jacó, e o seu reino não terá fim”. 
Maria perguntou ao anjo: “Como 
acontecerá isso, se eu não conhe-
ço homem algum?” O anjo res-
pondeu: “O Espírito virá sobre ti, 
e o poder do Altíssimo te cobrirá 
com sua sombra. Por isso, o me-
nino que vai nascer será chama-
do Santo, Filho de Deus. Também 
Isabel, tua parenta, concebeu um 
filho na velhice. Este já é o sexto 
mês daquela que era considerada 
estéril, porque para Deus nada é 
impossível”.  Maria, então, disse: 
“Eis aqui a serva do Senhor; fa-
ça-se em mim segundo a tua pala-
vra” E o anjo retirou-se. - Pala-
vra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia - Profissão da fé
Oração dos fiéis

P. Com o espírito de oração de 
Maria Imaculada e por sua inter-
cessão, façamos nossos pedidos a 
Deus.

A. Por Maria, escutai / nossa pre-
ce, Senhor! 

1. Para que, imitando Maria, a Igre-
ja seja sempre mais santa e liberta 
de todo pecado, rezemos, irmãos.

2. Para que nossos jovens apren-
dam de Maria a ter vida íntegra e 
agradável a Deus e estejam pron-
tos a acolher seu chamado, reze-
mos, irmãos.

3. Para que todos os membros da 
Igreja participem ativamente de 
suas comunidades e sejam anun-
ciadores da Boa Nova da Salva-
ção, com o testemunho da sua fé, 
rezemos, irmãos.

4. Para que todos os fiéis, ordena-
dos, leigos e leigas, religiosos e 
religiosas, colaborem espiritual e 
materialmente na obra da evange-
lização, rezemos, irmãos.

5. Para que os gestos de solidarie-
dade com os mais necessitados 
neste tempo de Natal sejam rea-
lizados nos outros dias do ano, na 
prática do anúncio da Palavra, da 
comunidade e dos pobres, reze-
mos, irmãos.

6. Para que o Pe. Waldemar Za-
pelini, Pároco em Viadutos, no 



seu jubileu de ouro de ordenação 
presbiteral, neste domingo, tenha 
sempre a graça divina e o incen-
tivo do povo em seu ministério, 
rezemos, irmãos. 

P. “Deus de amor e de ternura, na 
feliz espera do nascimento de Je-
sus, pedimos a graça de crescer no 
cuidado para com o próximo, nos-
so irmão. Conduzidos pela força 
do Espírito Santo renovai em nos-
sos corações o compromisso com 
o anúncio do Evangelho a fim de 
que  a obra evangelizadora seja 
levada adiante, comprometida no 
cuidado com os pobres, zelosa 
pela celebração dos mistérios da 
fé, edificando comunidades mis-
sionárias, evangelizadoras, casas 
do cuidado e da partilha.” Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparação e apresentação

das oferendas
Anim. Maria Santíssima, corres-

pondendo à graça divina, colocou 
toda sua vida a serviço da salva-
ção. Agradecidos por tudo o que 
Deus nos concede, apresentemos-
-lhe nossos dons.

A. (nº. 513) 1. Vivo ofertório de 
Maria, / dando aquele “sim”, / 
sempre até o fim, / firme e fiel 
por toda a vida. 

Estr.: /:“Eis-me aqui, Senhor” Pai 
de bondade, / “Faça-se em mim 
tua vontade”.:/

2. Vivo ofertório deste povo, / que 
no vinho e pão / dá seu coração, 
/ com desejo grande de ser novo. 

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas 

mãos este sacrifício para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.

P. Acolhei, ó Deus, o sacrifício da 
salvação que vos oferecemos na 
festa da Virgem Maria, concebi-
da sem o pecado original; e, ao 
proclamarmos que a vossa graça 
a preservou de toda culpa, livrai-
-nos, por sua intercessão, de todo 
pecado. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração eucarística I
(Missal, p.469)

Prefácio: Maria e a Igreja
(missal, p.716)

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. A fim de preparar 
para o vosso Filho mãe que fos-
se digna dele, preservastes a Vir-
gem Maria da mancha do pecado 
original, enriquecendo-a com a 
plenitude da vossa graça. Nela, 
nos destes as primícias da Igreja, 
esposa de Cristo, sem ruga e sem 
mancha, resplandecente de bele-
za.  Puríssima, na verdade, devia 
ser a Virgem Maria que nos daria 
o Salvador, o Cordeiro sem man-
cha, que tira os nossos pecados. 
Escolhida, entre todas as mulhe-
res, modelo de santidade e advo-
gada nossa, ela intervém constan-
temente em favor de vosso povo. 
Unidos à multidão dos anjos e dos 
santos, proclamamos a vossa bon-
dade, cantando a uma só voz: 

A. (nº. 247) 1. Santo, santo, san-
to, dizem todos os anjos./ Santo, 
santo, santo é o Senhor Jesus!

Ref. Santo, santo, santo é quem 
nos redime:/ Porque meu Deus 
é santo, a terra cheia de sua gló-
ria está!/ Porque meu Deus é 
santo, a terra cheia de sua gló-
ria está./ Céus e terra passarão, 
mas tua palavra não passará!/ 
Céus e terra passarão, mas tua 
palavra não passará!/ Não, não, 
não passará! Não, não, não pas-
sará!

2. Hosana a Jesus Cristo, o Filho 
de Maria!/ Bendito o que vem 
em nome do Senhor!

P. Pai de misericórdia, a quem so-
bem nossos louvores, nós vos pe-
dimos por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho e Senhor nosso, que abençoeis 
† estas oferendas apresentadas ao 
vosso altar.

A. Abençoai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Nós as oferecemos pela vossa 
Igreja santa e católica: concedei-
-lhe paz e proteção, unindo-a num 
só corpo e governando-a por toda 
a terra. Nós as oferecemos tam-

bém pelo vosso servo o papa (...), 
por todos os bispos e por todos os 
que guardam a fé que receberam 
dos apóstolos.

A. Conservai a vossa Igreja sem-
pre unida!

P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos e filhas (que pedem nossas 
orações) e de todos os que cir-
cundam este altar, dos quais co-
nheceis a fidelidade e a dedicação 
em vos servir. Eles vos oferecem 
conosco este sacrifício de louvor 
por si e por todos os seus e elevam 
a vós as suas preces para alcançar 
o perdão de suas faltas, a seguran-
ça em suas vidas e a salvação que 
esperam.

A. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos 
filhos!

P. Em comunhão com toda a Igreja, 
veneramos a sempre virgem Ma-
ria, mãe de nosso Deus e Senhor 
Jesus Cristo; e também são José, 
esposo de Maria, os santos após-
tolos e mártires: Pedro e Paulo, 
André e todos os vossos santos. 
Por seus méritos e preces, conce-
dei-nos sem cessar a vossa prote-
ção.

A. Em comunhão com toda a 
Igreja aqui estamos!

P. Recebei, ó Pai, com bondade, 
a oferenda dos vossos servos e 
de toda a vossa família; dai-nos 
sempre a vossa paz, livrai-nos da 
condenação e acolhei-nos entre os 
vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, 
aceitar e santificar estas oferen-
das, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso filho e Senhor nos-
so.

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Na noite em que ia ser entre-
gue, ele tomou o pão em suas 
mãos, elevou os olhos a vós, 
ó Pai, 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 novamente o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
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CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DER-
RAMADO POR VÓS E POR 
TODOS, PRA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
A. Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Je-
sus!

P. Celebrando, pois, a memória da 
paixão do vosso Filho, da sua res-
surreição dentre os mortos e glo-
riosa ascensão aos céus, nós, vos-
sos servos, e também vosso povo 
santo, vos oferecemos, ó Pai, den-
tre os bens que nos destes, o sacri-
fício perfeito e santo, pão da vida 
eterna e cálice da salvação.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. Recebei, ó Pai, esta oferenda, 
como recebestes a oferta de Abel, 
o sacrifício de Abraão e os dons 
de Melquisedeque. Nós vos supli-
camos que ela seja levada à vossa 
presença, para que, ao participar-
mos deste altar, recebendo o Cor-
po e o Sangue de vosso Filho, se-
jamos repletos de todas as graças 
e bênçãos do céu.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos e filhas (...) que partiram 
desta vida, marcados com o si-
nal da fé. A eles e a todos os que 
adormeceram no Cristo concedei 
a felicidade, a luz e a paz.

A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

P. E a todos nós, pecadores, que 
confiamos na vossa imensa mise-
ricórdia, concedei, não por nossos 
méritos, mas por vossa bondade, 
o convívio dos apóstolos e márti-
res: João Batista e Estevão, Ma-
tias e Barnabé e todos os vossos 
santos. Por Cristo, Senhor nosso.

A. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

P. Por ele não cessais de criar e san-
tificar estes bens e distribuí-los 
entre nós.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo poderoso, na 

unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém
 

Rito de comunhão
(Pai-nosso / Or. da Paz / Fr. do Pão)

Comunhão
Anim. Pela ação do Espírito Santo, 

Maria, que nascera livre do pe-
cado, concebeu e deu ao mundo 
o salvador. Pela mesma força do 
Espírito, a Igreja anuncia a sal-
vação de Cristo e a realiza pelos 
sacramentos, especialmente a Eu-
caristia.

A. (nº. 501) 1. Quando teu Filho 
contigo vier pra festa da vida fa-
zer,/ ensina-nos, Maria, a fazer 
o que ele disser.

Ref. Tudo é possível nas tuas 
mãos, meu Senhor!/ A eucaris-
tia é teu milagre de amor!

2. Quando o vinho do amor nos 
faltar e a gente ao irmão se fe-
char,/ ensina-nos, Maria, a fazer 
o que ele disser.

3. Quando, à mesa do nosso ir-
mão, faltar água, vida e pão,/ 
ensina-nos, Maria, a fazer o que 
ele disser.

4. Quando faltar a justiça entre 
nós e muitos ficarem sem voz,/ 
ensina-nos, Maria, a fazer o que 
ele disser.

5. Quando o serviço ao irmão nos 
custar, cedendo à preguiça o lu-
gar,/ ensina-nos, Maria, a fazer 
o que ele disser.

6. Quando a tristeza invadir nos-
so ser e a vida o sentido perder,/ 
ensina-nos, Maria, a fazer o que 
ele disser.

7. Quando é difícil ser bom e ter fé 
na força e poder que Deus é,/ en-
sina-nos, Maria, a fazer o que ele 
disser.

P. OREMOS. Senhor nosso 
Deus, que a comunhão na 
vossa Eucaristia, cure em nós 
as feridas do pecado original, 
do qual Maria foi preserva-
da de modo admirável ao ser 
concebida sem pecado. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Maria fez sua parte para 
a realização do plano divino da 
salvação. Cabe-nos fazer a nossa. 
Sejamos generosos na resposta 
(pausa). 

A. (Ref. Canto Lit. 2011, nº 14) /: 
Bendita és tu, Maria,/ Mãe da 
família e Mãe da Igreja!/ Que o 
teu amor nos guarde,/ nos forta-
leça e nos proteja!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que vos conceda a proteção de 

Maria, concebida sem pecado e 
pela qual recebestes o autor da 
vida, e vos abençoe Deus todo-
-poderoso e fonte da vida, Pai e 
Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
P. A exemplo de Maria, glorificai 

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

A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Terça-feira, Dia Universal dos 

Direitos Humanos. 
- Quinta-feira, 08h30, reunião da 

Área Pastoral de Erechim.
- Sábado e domingo, reunião da 

coordenação diocesana da Pas-
toral da Juventude, no Centro 
Diocesano. 

- Domingo, 3º D. Adv. A, en-
cerramento da Camp. para a 
Evangelização com a respecti-
va coleta.

Leituras da semana:
dia 09, 2ªf: Is 35,1-10; Sl 84(85); 

Lc 5,17-26; dia 10, 3ªf, Sta. Joa-
na Francisca de Chantal: Is 40,1-
11; Sl 95(96); Mt 18,12-14; dia 
11, 4ªf, S. Dâmaso I: Is 40,25-31; 
Sl 102(103); Mt 11,28-30; dia 
12, 5ªf, N. Sra. de Guadalupe, 
Padroeira da América Latina: Gl 
4,4-7; Sl 95(96); Lc 1,39-47; dia 
13, 6ªf, Sta. Luzia: Is 48,17-19; 
Sl 1,1-2.3.4 e 6(R/.cf. Jo 8,12); 
Mt 11,16-19; dia 14, sáb, S. 
João da Cruz:  Eclo 48,1-4.9-11; 
Sl 79(80); Mt 17,10-13; dia 15, 
dom. 3º Adv.:  Is 35,1-6a.10; Sl 
145(146); Tg 5,7-10; Mt 11,2-11 
(Jesus fala sobre João Batista).



 1. RITOS
INICIAIS

A. (Canto Lit. 
2011, nº 4) 1. Eis 
o tempo do Ad-
vento,/ tempo de 
esperança e luz!/ 

Proclamemos, bem atentos:/ 
Vinde, ó Senhor Jesus!

Ref. Vinde entre nós nascer!/ 
Vinde entre nós morar!/ Vinde 
nos fortalecer!/ Vinde nos ilumi-
nar!/ /: Brilhe sobre nós a LUZ!/ 
Vinde nos salvar, JESUS!

2. Isaías já dizia:/ “Novo tempo 
há de chegar”./ “Vede, pois, é 
vosso Deus,/ Ele vem pra vos 
salvar!”

3. João Batista é quem nos diz:/ 
“Próximo está o Reino!”/ “Os 
caminhos preparai!/ Transpa-
rentes, “convertei-vos”. 

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

A. Amém.
P. A misericórdia infinita de Deus 

Pai, o amor inesgotável de seu Fi-
lho Jesus, na comunhão do Espíri-
to da verdade, estejam convosco.

A. (Cantando) Bendito seja Deus 
que nos reuniu no amor de Cristo.

P. (enquanto alguém acende a 3ª 
vela – rosa, alegria, João Batista 
– diz:) Na proximidade do Natal, 
depois do recente Mês Missioná-
rio Extraordinário e da Assem-
bleia do Sínodo dos Bispos sobre 
a Amazônia, bendigamos a Deus 
pela alegria, pela luz de Cristo, sol 
de nossa vida, a quem esperamos 
neste Natal com todo o carinho de 
nosso coração. 

A. (nº. 409) Na terceira vela temos 
/ a esperança a crepitar./ Nossa 
fé se reanima./ É Jesus quem 
vai chegar. /:No Advento a tua 
vinda nós queremos preparar./ 
Vem, Senhor, que é teu Natal,/ 
vem nascer em nosso lar.:/

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. ou Anim.: À luz da fé e da es-
perança, podemos perceber inú-
meros sinais de bondade e de vida 
nova em nossa realidade marcada 
por muitos problemas. Vivamos a 
alegria pela proximidade do Natal 
e a conclusão da Campanha da 
Evangelização com a coleta para 
a sustentação da ação da Igreja no 
anúncio da Boa Nova da Salvação 
em nosso País. 

P. (---encerramento da Campanha 
da Evangelização – “Cuidar” 
– “Eu cuido do anúncio da Pa-
lavra, dos pobres e da comunida-
de” - com a coleta.../  encontros 
diversos em preparação ao Natal 
/  sábado próximo, ordenação 
presbiteral do diácono Lucas An-
dré Stein na igreja São Francisco 
de Assis, Mariano Moro ...).

Ato penitencial
P. Nossas faltas impedem viver-

mos a verdadeira alegria de Deus 
a que a liturgia nos convida neste 
domingo. Imploremos o perdão 
divino para acolhermos o que o 
Senhor nos oferece.

L. Senhor, que sois o defensor dos 
pobres, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que sois o refúgio dos 

fracos, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que sois a esperança dos 

pecadores, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Onipotente e Eterno,...
A. Amém. 
P. OREMOS. Ó Deus de bonda-
de, que vedes o vosso povo es-
perando fervoroso o natal do 
Senhor, dai chegarmos às ale-
grias da Salvação e celebrá-las 
sempre com intenso júbilo na 
solene liturgia. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 3º D. Adv. 

A, Paulinas-Paulus, p. 60-62)
Anim.: A exemplo do agricultor 

que planta e espera os frutos de 
seu trabalho, devemos realizar 
as obras de justiça que revelam 
a presença do Senhor em nossa 
vida, vivendo na simplicidade e 
no desapego como João Batista. 

 
1ª leitura: Is 35,1-6a.10

L. Leitura do Livro do Profeta 
Isaías. 

Alegre-se a terra que era deserta 
e intransitável, exulte a solidão 
e floresça como um lírio. Germi-
ne e exulte de alegria e louvores. 
Foi-lhe dada a glória do Líba-
no, o esplendor do Carmelo e 
de Saron; seus habitantes verão 
a glória do Senhor, a majesta-
de do nosso Deus. Fortalecei as 
mãos enfraquecidas e firmai os 
joelhos debilitados. Dizei às pes-
soas 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”. Então se 
abrirão os olhos dos cegos e se 
descerrarão (abrirão) os ouvidos 
dos surdos. O coxo saltará como 
um cervo e se desatará a língua 
dos mudos. Os 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 conhe-
cerão a dor e o pranto. - Palavra 
do Senhor. 

A. Graças, Senhor! Graças, Se-
nhor! Graças, Senhor, por vossa 
Palavra!

Salmo: Sl 145(146)
S. Vinde, Senhor, para salvar o vos-

so povo!

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 3º Domingo do Advento/Ano A – 15.12.2019

- Na vigilância e na alegria, produzir frutos de justiça na preparação do caminho do  Senhor
- Campanha da Evangelização: Cuidar – “Cuida dele” – Eu cuido do anúncio da Palavra, dos pobres e 
da comunidade
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A. Vinde, Senhor, para salvar o 
vosso povo!

S. 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 erguer-se 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 rei-
nará. 

2ª Leitura: Tg 5,7-10
L. Leitura da Carta de São Tiago.
Irmãos: Ficai 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. Tam-
bém vós, ficai firmes e fortalecei 
vossos corações, porque a vinda 
do Senhor está próxima. Irmãos, 
não vos queixeis uns dos outros, 
para que não sejais julgados. Eis 
que o juiz está às portas. Irmãos, 
tomai por modelo de sofrimento 
e firmeza os profetas, que fala-
ram em nome do Senhor. - Pala-
vra do Senhor.

A. (nº. 124) Graças, Senhor! Gra-
ças, Senhor! Graças, Senhor, 
por vossa Palavra!

Evangelho: Mt 11,2-11
A. Aleluia...
S. O Espírito do Senhor sobre mim 

fez sua unção, enviou-me aos em-
pobrecidos a fazer feliz proclama-
ção!

A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós. 
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Mateus.
A. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, João estava na 

prisão. Quando ouviu falar das 
obras de Cristo, enviou-lhe alguns 
discípulos, para lhe perguntarem: 
“És tu, aquele que há de vir, ou 
devemos esperar um outro?” Je-
sus respondeu-lhes: “Ide contar a 
João o que estais ouvindo e ven-

do: os cegos recuperam a vista, 
os paralíticos andam, os leprosos 
são curados, os surdos ouvem, os 
mortos ressuscitam e os pobres 
são evangelizados. Feliz aquele 
que não se escandaliza por causa 
de mim!” Os discípulos de João 
partiram, e Jesus começou a falar 
às multidões, sobre João: “O que 
fostes ver no deserto? Um caniço 
agitado pelo vento? O que fos-
tes ver? Um homem vestido com 
roupas finas? Mas os que vestem 
roupas finas estão nos palácios 
dos reis. Então, o que fostes ver? 
Um profeta? Sim, eu vos afirmo, 
e alguém que é mais do que pro-
feta. É dele que está escrito: ‘Eis 
que envio o meu mensageiro à tua 
frente; ele vai preparar o teu ca-
minho diante de ti’. Em 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 Salva-
ção.

A. Glória vós, Senhor! Glória a 
vós, Senhor! Glória a vós, Se-
nhor, por vossa Palavra. 

Homilia
Profissão da fé (L.- Lado 1 e 2)

L.1. Creio em Deus Pai, todo-po-
deroso,

L.2. criador do céu e da terra, de to-
das as coisas visíveis e invisíveis.

L.1. Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo,

L.2. Filho Unigênito de Deus, nas-
cido do Pai antes de todos os sé-
culos: Deus de Deus, luz da luz, 
Deus verdadeiro de Deus verda-
deiro, gerado, não criado, con-
substancial ao Pai.

L.1. Por ele todas as coisas foram 
feitas, 

L.2. E por nós, homens, e para nos-
sa salvação, desceu dos céus e se 
encarnou pelo Espírito Santo no 
seio da Virgem Maria, e se fez 
homem.

L.1. Também por nós foi crucifica-
do sob Pôncio Pilatos; padeceu e 
foi sepultado. 

L.2. Ressuscitou ao terceiro dia, 
conforme as Escrituras, e subiu 
aos céus, onde está sentado à di-

reita do Pai. E de novo há de vir, 
em sua glória, para julgar os vivos 
e os mortos; e o seu Reino não 
terá fim. 

L.1. Creio no Espírito Santo, 
L.2. Senhor que dá a vida, e proce-

de do Pai e do Filho; e com o Pai 
e o Filho é adorado e glorificado: 
ele que falou pelos profetas. 

L.1.  Creio na Igreja, 
T. una, santa, católica e apostóli-

ca. Professo um só batismo para 
a remissão dos pecados. E espero 
a ressurreição dos mortos e a vida 
do mundo que há de vir. Amém.

Oração dos fiéis
P. Elevemos confiantes nossas pre-

ces a Deus fonte da verdadeira 
alegria e que nos convida a vivê-
-la em nossas famílias e comuni-
dades.  

A. Mostrai-nos, Senhor, vossa 
misericórdia.

1. Para que a Igreja no Brasil, com 
o testemunho de fé de todos e sua 
doação de recursos, possa procla-
mar sempre, em todas as situa-
ções, o alegre anúncio da salvação 
em Cristo, peçamos, irmãos. 

2. Para sermos pessoas íntegras, fir-
mes na fé, perseverantes na práti-
ca do bem e da justiça, como João 
Batista, peçamos, irmãos.

3. Para que todos tenham trabalho, 
saúde, liberdade, alimento e paz, 
sem males a perturbar seu cora-
ção, peçamos, irmãos.

4. Para que os cegos, surdos, alei-
jados, doentes tenham sempre a 
solidariedade fraterna das obras 
de misericórdia espirituais e cor-
porais, peçamos, irmãos.

5. Para que os encontros deste tem-
po de Advento nas famílias, nos 
grupos, nos locais de trabalho 
favoreçam a celebração do Natal 
em seu verdadeiro sentido, peça-
mos, irmãos.

6. Para que o diácono Lucas André 
Stein, a ser ordenado presbítero 
no próximo sábado, possa realizar 
frutuoso ministério em nossa Dio-
cese, peçamos, irmãos.

7...
P. “Ó Deus Pai, ouvi a nossa súpli-

ca e, na força do Espírito Santo, 
reavivai em todos os que creem 



em Cristo a esperança do advento 
perfeito do vosso reino, cujos pri-
meiros frutos já experimentamos 
nos santos mistérios celebrados.” 
Por Cristo, nosso Senhor.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: As comunidades católi-

cas de nosso País concluem hoje 
a Campanha da Evangelização 
oferecendo recursos para ação da 
Igreja no anúncio do Evangelho, 
especialmente nas realidades mais 
carentes. Vamos unir esta doação 
à oferta do altar. 

A. (Canto Lit. 2011, nº. 8) 1. És 
bendito, Deus ternura / pelo pão 
que, com fartura,/ nos concedes 
cada dia./ Pelo vinho que ale-
gra,/ quem festeja e quem cele-
bra,/ pelo amor que nos recria.

Ref.: Abençoa, ó Pai de bondade 
/ a oferenda que o povo te traz,/ 
nosso esforço de fraternidade,/ 
nossa fome de pão e de paz.

2. Neste encontro do teu povo / 
nós sonhamos mundo novo,/ 
partilhamos luta e pão./ Supe-
ramos a ganância,/ o egoísmo 
a intolerância./ Procuramos ser 
irmãos.

3. Onde há tantos excluídos,/ so-
litários, esquecidos / nós que-
remos construir / nova terra 
prometida / onde todos tenham 
vida,/ todos saibam repartir.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas 

mãos este sacrifício para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.

P. Possamos, ó Pai, oferecer-vos 
sem cessar estes dons da nossa 
devoção, para que, ao celebrar-
mos o sacramento que nos destes, 
se realizem em nós as maravilhas 
da salvação. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

- Prefácio do Advento II
(Missal, p.408)

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, Se-
nhor 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 a uma só voz:

A. (nº 250) 1. Santo é o Senhor! 
Santo é o Senhor!/ Santo é o Se-
nhor, para sempre. Amém!

2. Os céus e a terra proclamam 
tua glória,/ Tua glória procla-
mam pra sempre. Amém!

3. Bendito o que vem em nome 
de Deus!/ Hosana nos céus para 
sempre. Amém!

P. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, e pela força 
do Espírito Santo, dais vida e san-
tidade a todas as coisas e não ces-
sais de reunir o vosso povo, para 
que vos ofereça em toda parte, do 
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifí-
cio perfeito.

A. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos: 

santificai pelo Espírito Santo as 
oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de 
que se tornem o Corpo e † o San-
gue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que nos mandou 
celebrar este mistério.

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão, deu graças, e o 
partiu e deu a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E CO-
MEI: 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 novamente, e o deu 
a seus discípulos, dizendo: TO-

MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É 
O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETER-
NA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM.

P. Eis o mistério da fé!
A. Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cáli-
ce, anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, enquanto esperamos a 
vossa vinda!

P. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua pai-
xão que nos salva, da sua gloriosa 
ressurreição e da sua ascensão ao 
céu, e enquanto esperamos a sua 
nova vinda, nós vos oferecemos 
em ação de graças este sacrifício 
de vida e santidade.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifí-
cio que nos reconcilia convosco 
e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, sejamos repletos do Espíri-
to Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.

A. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!

P. Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
São José, seu esposo, os vossos 
Apóstolos e Mártires, N.(o santo 
do dia ou o padroeiro) e todos os 
santos, que não cessam de inter-
ceder por nós na vossa presença.

A. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!

P. E agora, nós vos suplicamos, ó 
Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a 
salvação ao mundo inteiro. Con-
firmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste 
mundo: o vosso servo o papa (...), 
com os bispos do mundo inteiro, o 
clero e todo o povo que conquis-
tastes.

A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

P. Atendei às preces da vossa famí-
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lia, que está aqui, na vossa presen-
ça. Reuni em vós, Pai de miseri-
córdia, todos os vossos filhos e fi-
lhas dispersos pelo mundo inteiro.

A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

P. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs 
que partiram desta vida e todos os 
que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles, esperamos também 
nós saciar-nos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor 
nosso. 

A. A todos saciai com vossa gló-
ria!

P. Por ele dais ao mundo todo bem 
e toda graça.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém. 

Rito de Comunhão
(Pai-nosso / Or. da Paz / Fr. do Pão)

Comunhão
Anim.: A Campanha da Evangeli-

zação nos lembra que Cristo está 
no meio de nós. Participando da 
comunhão eucarística, vivemos 
mais intensamente esta sua pre-
sença em nossa vida.

A. (nº. 413) Ref.: /: Vem, ó Se-
nhor, com o teu povo caminhar,/ 
teu Corpo e Sangue vida e força 
vem nos dar.:/

1. A boa nova proclamai com ale-
gria./ 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 peca-
do:/.

3. Uma voz clama no deserto com 
vigor: / “preparai hoje os ca-
minhos do Senhor!” / Tirai do 
mundo a violência e ambição 
/:que não nos deixam ver no ou-
tro um irmão.:/

4. Distribuí os vossos bens com 
igualdade,/ fazei da terra ger-
minar fraternidade./ 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:/

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

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Cristo veio ao mundo para 
renovar todas as coisas e dar a 
todos a verdadeira alegria. Cabe 
a cada um de nós viver de forma 
renovada e irradiar este dom do 
Evangelho. (Pausa)

A. (Canto Lit. 2011/13) / Servir a 
Vós, ó Deus, e aos irmãos tam-
bém;/ amar de coração, perseve-
rar no bem;/ eis vossa lei de Pai, 
eis nossa lei de irmãos./: Unir os 
corações e abrir as mãos.:/

 P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que o Senhor vos torne firmes na 

fé, alegres na esperança e solícitos 
na caridade. E que vos abençoe 
Deus clemente e indulgente, Pai e 
Filho e Espírito Santo. 

A. Amém. 
P. A alegria pela proximidade do 

Senhor seja a vossa força; ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe. 

Graças a Deus. 

Nº 420 1. /: Talvez pela primeira 
vez,:/ meu natal será bem dife-
rente./ Vou abrir a mente pra 
pensar num Deus que vem./ Vou 
trocar talvez alguns presentes,/ 
mas interiormente chegarei até 
Belém.

Ref. Deus se fez humano e veio 
procurar,/ corações amigos. 
Onde começar/ o seu santo 
reino de libertação,/ onde os 
homens são irmãos./ /: Feliz 
natal! Feliz natal!:/

2. /: Quem sabe a minha paz che-
gou!:/ Meu Natal será mais espe-
rança,/ eu serei criança, pra en-
tender o Deus de amor./ Viverei 
a graça da verdade,/ com simpli-
cidade, chegarei ao meu Senhor.

Coleta da Campanha da Evan-
gelização 2019:

O grande gesto concreto da cam-
panha é coleta angariar recursos 
para que a Igreja no Brasil tenha 
condições de continuar evan-
gelizando, contribuindo para a 
superação de uma mentalidade 
individualista ao mesmo tem-
po em que promove a partilha 
de recursos voltada para o bem 
comum. Assim, a Camp. para a 
Evang. proporciona a vivência 
de uma fé madura, testemunhada 
em atitudes e ações coerentes de 
conversão pessoal permanente e 
de transformação social segundo 
o Evangelho garantindo que a Ig. 
Cat. no Brasil tenha recursos para 
realizar a missão evangelizadora 
como a promoção de diversas 
iniciativas de formação, além de 
contribuir com a manutenção da 
CNBB nacional e também o fi-
nanciamento de diversas iniciati-
vas pastorais promovidas em seus 
18 Regionais e nas Dioceses.

Lembretes:
- Sexta-feira, 20h, encontro ecumê-

nico de Natal na Catedral São José.
- Sábado, 09h30, na igreja São 

Francisco de Assis, Mariano 
Moro, ordenação presbiteral do 
Diácono Lucas André Stein.

- Domingo, 4º de Adv. A -Show 
natalino em Paulo Bento.

Leituras da semana:
dia 16, 2ªf: Nm 24,2-7.15-17a; 

Sl 24(25); Mt 21,23-27; dia 17, 
3ªf: Gn 49,2.8-10; Sl 71(72); Mt 
1,1-17; dia 18, 4ªf: Jr 23,5-8; Sl 
71(72); Mt 1,18-24; dia 19, 5ªf: 
Jz 13,2-7.24-25a; Sl 70(71); Lc 
1,5-25; dia 20, 6ªf: Is 7,10-14; Sl 
23(24); Lc 1,26-38; dia 21, sáb.: 
S. Pedro Canísio: Ct 2,8-14 ou 
Sf 3,14-18a; Sl 32(33); Lc 1,39-
45; dia 22, dom., 4º do Adv.: Is 
7,10-14; Sl 23(24); Rm 1,1-7; 
Mt 1,18-24.



 (Nota: Presépio quase pronto; sendo 
possível, alguma participação especial 
de mulher grávida).

1. RITOS 
INICIAIS

A. (Nº 417) 
1. Vinde de 
novo, Se-
nhor, vinde 

nascer entre os homens; /:pois 
onde nasce o amor, colhe-se pão 
para a fome.:/

2. Vinde acender as estrelas, que 
o egoísmo apagou; /:vinde plan-
tar a esperança nos campos 
onde secou.:/

3. Vinde depor os soberbos nos 
tronos seus instalados; /:vinde 
exaltar os humildes há tanto 
tempo humilhados.:/

4. Vinde juntar os irmãos, em 
torno à mesma fogueira /:e der-
rubar as barreiras, para unir 
nossas mãos.:/

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

A. Amém. 
P. Que a graça, a paz e a ternura de 

Cristo, que se encarnou no seio da 
Virgem Maria, por obra do Espí-
rito Santo, pelo infinito amor de 
Deus Pai, estejam convosco.

A. (cantando) Bendito seja Deus 
que nos reuniu no amor de Cris-
to. 

P. (motiva acender 4ª vela da coroa 
de advento [vermelha, amor, Ma-
ria e José] e diz:) Nós vos bendi-
zemos, ó Deus, Pai de bondade, 
porque enviais vosso Filho ao 
mundo por meio de Maria, vos-
sa serva, e de José, homem justo, 
pela ação de vosso Espírito. Fazei 
brilhar a luz da salvação em nossa 
vida, Jesus Cristo, o sol da justiça, 
o rosto da vossa misericórdia.

A. (nº 409) 4. Eis a luz da quarta 
vela: / um clarão se faz brilhar./ 
Bate forte o coração./ É Jesus 
quem vai chegar. /:No Advento 
a tua vinda nós queremos pre-

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 4º Domingo do Advento/Ano A –22.12.2019

- A virgem Maria, humilde serva do Senhor, conceberá e dará à luz nosso Salvador
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parar./ Vem, Senhor, que é teu 
natal,/ vem nascer em nosso 
lar.:/

Aspecto litúrgico
e a  vida na liturgia

P. ou Anim. Com a resposta humil-
de e generosa de Maria e José, 
Deus faz chegar a nós o grande 
presente de seu Filho, cujo Natal 
festejaremos em breve. Que esta 
celebração nos ajude a dar nosso 
sim alegre e total a Deus, para o 
bem de nossa família e de nossa 
comunidade.

P. (final da preparação ao Natal; 
troca de presentes, expressando o 
grande presente de Deus para to-
dos / novo padre Lucas Stein, or-
denado neste sábado, preside sua 
primeira missa na comunidade de 
sua família, São José, Rio Bran-
co, neste domingo...).

Ato penitencial
P. No ventre de Maria, por obra do 

Espírito Santo, o Filho de Deus 
assume nossa natureza humana 
para libertá-la de todo mal. Pe-
çamos a Deus que nos perdoe de 
nossos pecados para acolhermos 
bem o nascimento de seu Filho 
entre nós. (Pausa)  

L. Senhor, que vindes visitar vos-
so povo na paz, tende piedade de 
nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que vindes salvar quem 

estava perdido, tende piedade de 
nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que vindes criar um 

mundo novo, tende piedade de 
nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus, infinitamente misericor-

dioso,...
A. Amém. 
P. OREMOS. Derramai, ó Deus, 
a vossa graça em nossos co-
rações para que, conhecendo 

pela mensagem do Anjo a 
encarnação do vosso Filho, 
cheguemos, por sua paixão e 
cruz, à glória da ressurreição. 
PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 4º D. Adv. 

A, Paulinas-Paulus, p. 63-65)
Anim.: Com a participação de pes-

soas simples, mas atentas ao cha-
mado de Deus e generosas em res-
ponder, como José e Maria, Deus 
nos envia seu Filho para viver 
entre nós.

1ª Leitura: Is 7,10-14
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías.
Naqueles dias, o Senhor falou 

com Acaz, dizendo: “Pede ao Se-
nhor teu Deus que te faça ver um 
sinal, quer provenha da profun-
deza da terra, quer venha das al-
turas do céu”. Mas Acaz respon-
deu: “Não pedirei nem tentarei o 
Senhor”. Disse o profeta: “Ouvi 
então, vós, casa de Davi; será que 
achais pouco incomodar os ho-
mens e passais a incomodar até 
o meu Deus? Pois bem, o próprio 
Senhor vos dará um sinal. Eis que 
uma virgem conceberá e dará à 
luz um filho, e lhe porá o nome de 
Emanuel”. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 23(24)
S. O Rei da Glória é o Senhor oni-

potente; abri as portas para que 
ele possa entrar!

A. O Rei da Glória é o Senhor 
onipotente; abri as portas para 
que ele possa entrar!

S. 1. - Ao Senhor pertence a terra e 
o que ela encerra,* o mundo intei-
ro com os seres que o povoam; - 
porque ele a tornou firme sobre os 
mares,* e sobre as águas a man-
tém inabalável.



2. - “Quem subirá até o monte do 
Senhor,* quem ficará em sua san-
ta habitação?” - “Quem tem mãos 
puras e inocente coração,* quem 
não dirige sua mente para o crime.

A. O Rei da Glória é o Senhor 
onipotente; abri as portas para 
que ele possa entrar!

3. - Sobre este desce a bênção do 
Senhor * e a recompensa de seu 
Deus e Salvador”. - “É assim a 
geração dos que o procuram,* e 
do Deus de Israel buscam a face”.

2ª Leitura: Rm 1,1-7
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Romanos.
Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, 

apóstolo por vocação, escolhido 
para o Evangelho de Deus, que 
pelos profetas havia prometido, 
nas Sagradas Escrituras e que diz 
respeito a seu Filho, descendente 
de Davi segundo a carne, autenti-
cado como Filho de Deus com po-
der, pelo Espírito de Santidade que 
o ressuscitou dos mortos, Jesus 
Cristo, Nosso Senhor. É por Ele 
que recebemos a graça da vocação 
para o apostolado, a fim de poder-
mos trazer à obediência da fé todos 
os povos pagãos, para glória de 
seu nome. Entre esses povos estais 
também vós, chamados a ser discí-
pulos de Jesus Cristo. A vós todos 
que morais em Roma, amados de 
Deus e santos por vocação, graça 
e paz da parte de Deus, nosso Pai, 
e de nosso Senhor, Jesus Cristo. - 
Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus. 

Evangelho: Mt 1,18-24
A. Aleluia...
S. Eis que a virgem conceberá e 

dará à luz um filho. Chamar-se-á 
Emanuel que significa: Deus co-
nosco.

A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo, segundo Mateus.
A. Glória a vós, Senhor!
P. A origem de Jesus Cristo foi 

assim: Maria, sua mãe, estava 
prometida em casamento a José, 
e, antes de viverem juntos, ela 

ficou grávida pela ação do Espí-
rito Santo. José, seu marido, era 
justo e, não querendo denunciá-la, 
resolveu abandonar Maria, em se-
gredo. Enquanto José pensava nis-
so, eis que o anjo do Senhor apa-
receu-lhe, em sonho, e lhe disse: 
“José, Filho de Davi, não tenhas 
medo de receber Maria como tua 
esposa, porque ela concebeu pela 
ação do Espírito Santo. Ela dará à 
luz um filho, e tu lhe darás o nome 
de Jesus, pois ele vai salvar o seu 
povo dos seus pecados”. Tudo 
isso aconteceu para se cumprir o 
que o Senhor havia dito pelo pro-
feta: “Eis que a virgem concebe-
rá e dará à luz um filho. Ele será 
chamado pelo nome de Emanuel, 
que significa: Deus está conosco”. 
Quando acordou, José fez confor-
me o anjo do Senhor havia manda-
do, e aceitou sua esposa. - Palavra 
da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor.

Homilia
Profissão da fé

A. (Nº 192) 1. Eu creio em Deus 
Pai, poder e ternura/ que toda 
criatura governa. Amém!/ 
Amém! Aleluia! Por Deus fomos 
feitos/ à sua imagem, pra sem-
pre. Amém.

2. Eu creio em Jesus, o Filho de 
Deus/ que deu sua vida por nós. 
Amém!/ Amém! Aleluia! Jesus é 
o Senhor./ Pois ressuscitou para 
sempre. Amém!

3. Eu creio no Espírito, verdade 
e amor/ que o Cristo mandou 
sobre nós. Amém!/ Amém! Ale-
luia! O Espírito Santo/ nos une 
e conduz para sempre. Amém!

Oração dos fiéis
P. Próximos do Natal de Jesus, ele-

vemos nossas súplicas a Deus Pai 
para que a vinda do Salvador con-
firme a fé dos que n’Ele colocam 
sua esperança e a faça brilhar na-
queles que O procuram.

A. Manifestai a todos, Senhor, a 
vossa glória.  

1. Para que, a exemplo de José Ma-
ria, estejamos sempre disponíveis 
e prontos ao que nos pedirdes, nós 
vos pedimos:

2. Para que os “pais imitem São 
José, as mães sejam como Nossa 
Senhora e todos vivamos como 
Jesus”, nós vos pedimos:

3. Para que haja sempre pessoas 
disponíveis para todos os serviços 
comunitários, nós vos pedimos: 

4. Para que as celebrações natalinas 
tornem mais unidas nossas famí-
lias e nossas comunidades, nós 
vos pedimos: 

5. Para que os jovens, como José e 
Maria, sejam protagonistas de um 
mundo novo, nós vos pedimos:

6. Para que as iniciativas de Natal 
em favor dos mais necessitados se 
tornem permanentes em nossa so-
ciedade, nós vos pedimos:

7. .... 
P. Vinde, Senhor Jesus, nascer nesta 

terra empobrecida; vinde renovar 
a esperança deste povo marcado 
pela angústia e sofrimento; 

A. vinde como luz da verdade 
neste tempo de tantas mentiras 
e falsidades; vinde tirar-nos do 
comodismo para assumirmos 
com decisão o compromisso 
transformador da fé na família 
e na comunidade; 

P. vinde fortalecer nossa união para 
partilhar nossa vida e nossos bens; 

A. vinde libertar nossos corações 
do pecado para vivermos re-
conciliados convosco e com os 
irmãos; vinde trazer a paz para 
todos. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Com as ofertas do pão e 

do vinho, coloquemos no altar os 
frutos de nossa preparação para o 
Natal.

A. (nº. 412) Ref. /: Pão e vinho 
apresentamos com louvor/ e 
pedimos o teu reino, vem, Se-
nhor!:/

1. Pão e vinho repartidos entre ir-
mãos/ são o laço da unidade do 
teu povo./ Nossas vidas são tam-
bém pequenos grãos/ que conti-
go vão formar o homem novo.

2. Vem, Senhor, vem caminhar à 
nossa frente,/ vem conosco toda 
a terra transformar./ E no mun-
do libertado e transparente,/ os 



irmãos à mesma mesa vão sen-
tar.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas 

mãos este sacrifício para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.

P. Ó Deus, que o mesmo Espí-
rito Santo, que trouxe a vida 
ao seio de Maria, santifique 
estas oferendas colocadas so-
bre o vosso altar. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística IV
(Missal, p. 488)

- Prefácio do Advento II A
(Missal, p. 409)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, Senhor, Pai santo, Deus 
eterno e todo-poderoso. Nós vos 
louvamos, bendizemos e glorifi-
camos pelo mistério da Virgem 
Maria, Mãe de Deus. Do antigo 
adversário nos veio a desgraça, 
mas do seio virginal da Filha de 
Sião germinou aquele que nos 
alimenta com o pão do céu e ga-
rante para todo o gênero huma-
no a salvação e a paz. Em Maria, 
é-nos dada de novo a graça que por 
Eva tínhamos perdido. Em Maria, 
mãe de todos os seres humanos, a 
maternidade, livre do pecado e da 
morte, se abre para uma nova vida. 
Se grande era a nossa culpa, bem 
maior se apresenta a divina mi-
sericórdia em Jesus Cristo, nosso 
Salvador. Por isso, enquanto es-
peramos sua chegada, unidos aos 
anjos e a todos os santos, cheios de 
esperança e alegria, nós vos louva-
mos, cantando a uma só voz:

A. (Nº 237 - Solo e repetição)  San-
to, Santo é o Senhor/ Deus do uni-
verso. /O céu e a terra estão cheios 
da vossa glória./ Hosana nas altu-
ras!/ Bendito o que vem/ em nome 
do Senhor!/ Hosana nas alturas!

P. Nós proclamamos a vossa gran-
deza, Pai santo, a sabedoria e o 
amor com que fizestes todas as 
coisas: criastes o homem e a mu-
lher à vossa imagem e lhes con-
fiastes todo o universo, para que, 
servindo a vós, seu Criador, do-

minassem toda criatura. E quando 
pela desobediência perderam a 
vossa amizade, não os abando-
nastes ao poder da morte, mas a 
todos socorrestes com bondade, 
para que, ao procurar-vos, vos pu-
dessem encontrar.

A. Socorrei, com bondade, os que 
vos buscam!

P. E, ainda mais, oferecestes mui-
tas vezes aliança aos homens e 
às mulheres e os instruístes pelos 
profetas na esperança da salvação. 
E de tal modo, Pai santo, amastes 
o mundo que, chegada a plenitude 
dos tempos, nos enviastes vosso 
próprio Filho para ser o nosso 
Salvador. 

A. Por amor nos enviastes vosso 
Filho!

P. Verdadeiro homem, concebido 
do Espírito Santo e nascido da 
Virgem Maria, viveu em tudo a 
condição humana, menos o peca-
do, anunciou aos pobres a salva-
ção, aos oprimidos, a liberdade, 
aos tristes, a alegria. E para rea-
lizar o vosso plano de amor, en-
tregou-se à morte e, ressuscitando 
dos mortos, venceu a morte e re-
novou a vida.

A. Jesus Cristo deu-nos vida por 
sua morte!

P. E, a fim de não mais vivermos 
para nós, mas para ele, que por 
nós morreu e ressuscitou, enviou 
de vós, ó Pai, o Espírito Santo, 
como primeiro dom aos vossos 
fiéis para santificar todas as coi-
sas, levando à plenitude a sua 
obra.

A. Santificai-nos pelo dom do 
vosso Espírito!

P. Por isso, nós vos pedimos que o 
mesmo Espírito Santo santifique 
estas oferendas, a fim de que se 
tornem o Corpo e † o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Se-
nhor nosso, para celebrarmos este 
grande mistério que ele nos dei-
xou em sinal da eterna aliança.

A. Santificai nossa oferenda pelo 
Espírito!

P. Quando, pois, chegou a hora, em 
que por vós, ó Pai, ia ser glorifi-
cado, tendo amado os seus que 
estavam no mundo, amou-os até 
o fim.

Enquanto ceavam, ele tomou o pão, 
deu graças, e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo: TOMAI, TO-
DOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTRE-
GUE POR VÓS.

Do mesmo modo, ele tomou em 
suas mãos o cálice com vinho, 
deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DER-
RAMADO POR VÓS E POR 
TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. 

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

Eis o mistério da fé!
A. Salvador do mundo, salvai-

-nos, vós que nos libertastes 
pela cruz e ressurreição.

P. Celebrando, agora, ó Pai, a me-
mória da nossa redenção, anun-
ciamos a morte de Cristo e sua 
descida entre os mortos, procla-
mamos a sua ressurreição e ascen-
são à vossa direita, e, esperando 
a sua vinda gloriosa, nós vos ofe-
recemos o seu Corpo e Sangue, 
sacrifício do vosso agrado e sal-
vação do mundo inteiro.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. Olhai, com bondade, o sacrifício 
que destes à vossa Igreja e conce-
dei aos que vamos participar do 
mesmo pão e do mesmo cálice 
que, reunidos pelo Espírito Santo 
num só corpo, nos tornemos em 
Cristo um sacrifício vivo para o 
louvor da vossa glória.

A. Fazei de nós um sacrifício de 
louvor!

P. E agora, ó Pai, lembrai-vos de 
todos pelos quais vos oferece-
mos este sacrifício: o vosso servo 
o papa N.... os bispos do mundo 
inteiro, os presbíteros e todos os 
ministros, os fiéis que, em torno 
deste altar, vos oferecem este sa-
crifício, o povo que vos pertence 
e todos aqueles que vos procuram 
de coração sincero.

A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
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filhos!
P. Lembrai-vos também dos que 

morreram na paz do vosso Cristo 
e de todos os mortos dos quais só 
vós conhecestes a fé. 

A. A todos saciai com vossa gló-
ria!

P. E a todos nós, vossos filhos e fi-
lhas, concedei, ó Pai de bondade, 
que, com a Virgem Maria, Mãe de 
Deus, com São José, seu esposo, 
com os Apóstolos e todos os San-
tos, possamos alcançar a herança 
eterna no vosso reino, onde, com 
todas as criaturas, libertas da cor-
rupção do pecado e da morte, vos 
glorificaremos por Cristo, Senhor 
nosso.

A. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

P. Por ele dais ao mundo todo bem 
e toda graça.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém. 

Rito de Comunhão
(Pai-nosso / Or. da Paz / Fr. do Pão)

Comunhão
Anim.: O anjo disse a José que o 

filho da Virgem Maria se chama-
ria Emanuel, Deus conosco. Na 
comunhão eucarística, Ele se dá 
a nós como alimento para fortale-
cer-nos na prática de sua Palavra. 

A. (nº. 411) 1. Natal se aproxima, 
é tempo de amor;/ renasce a es-
perança de um mundo melhor./ 
Palavras e gestos promovem a 
paz/ que vem do Deus vivo e na 
terra se faz.

Ref. /:Paz para todos os homens, 
que lutam de boa vontade.:/

2. Verdade na terra irá ressurgir./ 
A paz e a justiça, as mãos vão 
unir./ Enfim o Senhor nos dará 
salvação:/ seremos um povo 
amigo e irmão.

3. Os pobres que vivem sem pão e 
sem luz,/ cansados da vida e do 
peso da cruz,/ precisam de nós 
para erguer-se do chão:/ Natal é 
a festa da libertação.

4. A paz se promove com luta e 
vigor;/ não pode ser fruto do 

medo e temor./ A paz é progres-
so do homem total/ firmado no 
Cristo seu grande ideal.

P. OREMOS. Ó Deus todo-po-
deroso, tendo nós recebido o 
penhor da eterna redenção, 
fazei que, ao aproximar-se a 
festa da salvação, nos prepa-
remos com maior empenho 
para celebrar dignamente o 
mistério do vosso Filho. Que 
vive e reina para sempre. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: A solenidade do Natal está 
próxima. Fiquemos atentos à voz 
de Deus e não à do consumismo, 
para estarmos melhor preparados 
para acolher Aquele que vem para 
nos salvar.

A. (Nº 414) Ref. /:Vem, Senhor, 
vem nos salvar! / Com teu povo 
vem caminhar!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus misericordioso vos ilumine 

com o advento de seu Filho, vos 
torne firmes na fé, alegres na es-
perança e solícitos na caridade; 
alegrando-vos, agora, pela vinda 
do Salvador, sejais recompen-
sados com a vida eterna, quan-
do vier em sua glória; e que vos 
abençoe o mesmo Deus de bonda-
de infinita, Pai e Filho e Espírito 
Santo.

A. Amém!
P. A esperança na vinda do Senhor 

seja a vossa força; ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe.

A. Graças a Deus.

Lembretes:
- Segunda-feira, Vigília de Natal 

da juventude, Santuário de Fáti-
ma, Erechim. 

- Quarta-feira – NATAL
- Domingo, Sagrada Família, Je-

sus, Maria e José.

Leituras da semana:
dia 23, 2ªf, S. João Câncio: 

Ml 3,1-4.23-24; Sl 24 (25); 
Lc 1,57-66; dia 24, 3ªf, 2Sm 
7,1-5.8b-12.14a.16; Sl 88(89); 
Lc 1,67-79; dia 25, 4ªf, NATAL 

DE NOSSO SENHOR  JESUS 
CRISTO: Is 9,1-6; Sl 95(96); Tt 
2,11-14; Lc 2,1-14; dia 26, 5ªf, 
Sto. Estevão: At 6,8-10; 7,54-59; 
Sl 30(31); Mt 10,17-22; dia 27, 
6ªf, S. João Evangelista: 1Jo 1,1-
4; Sl 96(97); Jo 20,2-8; dia 28, 
sáb., Santos Inocentes: 1Jo 1,5-
2,2; Sl 123(124); Mt 2,13-18; dia 
29, dom., SAGRADA FAMÍ-
LIA, JESUS MARIA E JOSÉ:. 
Eclo 3,3-7.14-17a; Sl 127(128); 
Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23. 

 Maria e José segundo do Docu-
mento de Aparecida

-  266. A máxima realização da 
existência cristã como um viver 
trinitário de “filhos no Filho” nos 
é dada na Virgem Maria que, 
através de sua fé (cf. Lc 1,450 
e obediência à vontade de Deus 
(cf. Lc 1,38), assim como por 
sua constante meditação da Pala-
vra e das ações de Jesus (cf. Lc 
2,19.51), é a discípula mais per-
feita do Senhor157. Interlocutora 
do Pai em seu projeto de enviar 
seu verbo ao mundo para a sal-
vação humana, com sua fé, Maria 
chega a ser o primeiro membro da 
comunidade dos crentes em Cris-
to, e também se faz colaboradora 
no renascimento espiritual dos 
discípulos. Sua figura de mulher 
livre e forte, emerge do Evange-
lho conscientemente orientada 
para o verdadeiro seguimento de 
Cristo. Ela viveu completamente 
toda a peregrinação da fé como 
mãe de Cristo e depois dos dis-
cípulos, sem que fosse livrada da 
incompreensão e da busca cons-
tante do projeto do Pai. Alcan-
çou, dessa forma, o fato de estar 
ao pé da cruz em uma comunhão 
profunda, para entrar plenamente 
no mistério da Aliança.

274. Nossos povos nutrem um cari-
nho e especial devoção por José, 
esposo de Maria, homem justo, 
fiel e generoso que sabe se perder 
para se achar no mistério do Filho. 
São José, o silencioso mestre, fas-
cina, atrai e ensina, não com pa-
lavras mas com o resplandecente 
testemunho de suas virtudes e de 
sua firme simplicidade.



 (Nota: Sugere-se 
o “anúncio do Na-
tal” antes do glória 
[resumido da p. 42 
do Diretório da Li-
turgia]; para após 

o Evangelho, a bênção do presépio; ver 
algum momento de participação especial 
de crianças...)

1. RITOS INICIAIS
A. (nº. 429) 1. Cristãos, vinde to-

dos com alegres cantos./ Oh! vin-
de, oh! vinde até Belém./ Vede 
nascido, vosso rei eterno.

Ref. Oh! vinde, adoremos! Oh! 
vinde adoremos!/ Oh! vinde, 
adoremos o salvador.

2. Humildes pastores deixam seu 
rebanho/ e alegres acorrem ao 
rei do céu./ Nós, igualmente, 
cheios de alegria.

3. O Deus invisível de eterna gran-
deza,/ sob véus de humildade 
podemos ver./ Deus pequenino, 
Deus envolto em faixas!

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

A. Amém.
P. Que a graça e a paz de nosso Se-

nhor Jesus Cristo, que nasce entre 
nós da Virgem Maria, por obra do 
Espirito Santo, manifestando a 
infinita bondade de Deus Pai pela 
humanidade, estejam convosco.

A. (Cantando) Bendito seja Deus 
que nos reuniu no amor de Cris-
to.

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. ou Anim.: Para nós, o verdadeiro 
e único motivo das festas destes 
dias é o mistério divino que cele-
bramos na liturgia: Deus é fiel às 
suas promessas e nos dá seu Filho, 
nascido na gruta de Belém.

 (... Natal, festa de família... troca 
de mensagens, felicitações porque 
recebemos a grande mensagem di-
vina: nasce para nós o Salvador... )

Comunidade em Oração 
Liturgia para o Natal/Ano A – 24/25.12.2019

- Em seu Filho nascido em Belém, Deus faz brilhar a luz da salvação para a humnidade 
Cor litúrgica: BRANCA          Ano 41 - Nº 2432       Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

Ato penitencial
P. O olhar e o sorriso da divina 

criança do presépio nos convidam 
a desfazer-nos de qualquer vaidade 
e olhar-nos como irmãos e irmãs. 
Na confiança que o nascimento de 
Cristo nos inspira, peçamos o per-
dão a Deus e busquemos a recon-
ciliação entre nós.

L. Senhor, que nascendo da Virgem 
Maria, vos fizestes nosso irmão, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, Filho do homem, que co-

nheceis e compreendeis nossa fra-
queza, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, Filho primogênito do 

Pai, que fazeis de nós uma só fa-
mília, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso e fonte de 

amor...
A. Amém.

Anúncio natalino (abreviado)
e Glória

P. Irmãos e irmãs! Na história da hu-
manidade, a promessa de Deus se 
cumpriu. Revivamos a grande ale-
gria anunciada para todos: Trans-
corridos muitos séculos desde que 
Deus criou o mundo e fez o ho-
mem à sua imagem, JESUS CRIS-
TO, DEUS ETERNO E FILHO 
DO PAI ETERNO, querendo san-
tificar o mundo com a sua vinda, 
foi concebido por obra do Espírito 
Santo e se fez homem; transcorri-
dos nove meses, nasceu da Virgem 
Maria em Belém de Judá. Eis o 
Natal de nosso Senhor Jesus Cris-
to, segundo a natureza humana. 
Venham, adoremos o Salvador. Ele 
é Emanuel, Deus Conosco. Glória 
a Deus nos céus e paz na terra às 
pessoas de boa vontade!

A. (nº 432) 1. Glória a Deus e paz 
na terra! / Hinos cantemos de 
louvor,/ hinos de paz e de ale-
gria,/ hinos dos anjos do Senhor.

Ref.: /:Gló...ria a Deus nas altu-
ras!:/

2. Foi nesta noite venturosa / do 
nascimento do Senhor,/ que an-
jos de voz harmoniosa / deram a 
Deus o seu louvor.

3. Vinde juntar-vos aos pastores./ 
Vinde com eles a Belém./ Vinde 
correndo pressurosos,/ o salva-
dor enfim nos vem!

P. OREMOS. (24/12) Ó Deus, 
que fizestes resplandecer esta 
noite santa com a claridade da 
verdadeira luz, concedei que, 
tendo vislumbrado na terra 
este mistério, possamos parti-
cipar de sua plenitude no céu. 
PNSrJC.

Ou: 
P. OREMOS. (25/12) Ó Deus, 
que admiravelmente criastes 
o ser humano e mais admira-
velmente restabelecestes a sua 
dignidade, dai-nos participar 
da divindade do vosso Filho, 
que se dignou assumir a nossa 
humanidade. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Natal do Senhor, Lecionário Pauli-

nas-Paulus, p. 74-76; as leituras do 
dia seriam: Is 52,7-10; Hb 1,1-6; 
Jo 1,1-18, do Lecionário, p. 80-84)

Anim.: O anúncio do anjo aos pas-
tores na noite santa de Belém se 
renova, convidando a todos a con-
templar o recém-nascido que traz a 
alegria e a paz.

1ª Leitura: Is 9,1-6
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías.
O povo, que andava na escuridão, 

viu uma grande luz; para os que 
habitavam nas sombras da mor-
te, uma luz resplandeceu. Fizeste 
crescer a alegria, e aumentaste 
a felicidade; todos se regozijam 
em tua presença como alegres 
ceifeiros na colheita, ou como 



exaltados guerreiros ao dividi-
rem os despojos. Pois o jugo que 
oprimia o povo, – a carga sobre os 
ombros, o orgulho dos fiscais – tu 
os abateste como na jornada de 
Madiã. Botas de tropa de assalto, 
trajes manchados de sangue, tudo 
será queimado e devorado pe-
las chamas. Porque nasceu para 
nós um menino, foi-nos dado um 
filho; ele traz aos ombros a mar-
ca da realeza; o nome que lhe foi 
dado é: Conselheiro admirável, 
Deus forte, Pai dos tempos fu-
turos, Príncipe da paz. Grande 
será o seu reino e a paz não há 
de ter fim sobre o trono de Davi 
e sobre o seu reinado, que ele irá 
consolidar e confirmar em justiça 
e santidade, a partir de agora e 
para todo o sempre. O amor zelo-
so do Senhor dos exércitos há de 
realizar estas coisas. - Palavra do 
Senhor.

A. Graças, Senhor! 

Salmo: Sl 95 (96)
S. Hoje nasceu para nós o Salvador, 

que é Cristo, o Senhor.
A. Hoje nasceu para nós o Salva-

dor, que é Cristo, o Senhor.
S. l. - Cantai ao Senhor Deus um 

canto novo,* cantai ao Senhor 
Deus, ó terra inteira! - Cantai e 
bendizei seu santo nome! * Cantai 
e bendizei seu santo nome!

2. - Dia após dia anunciai sua salva-
ção,* manifestai a sua glória entre 
as nações, - e entre os povos do 
universo seus prodígios! * e entre 
os povos do universo seus prodí-
gios.

3. - O céu se rejubile e exulte a ter-
ra,* aplauda o mar com o que vive 
em suas águas; - os campos com 
seus frutos rejubilem * e exultem 
as florestas e as matas. 

4. - na presença do Senhor, pois ele 
vem,* porque vem para julgar a 
terra inteira. - Governará o mundo 
todo com justiça,* e os povos jul-
gará com lealdade. 

2ª Leitura: Tt 2,11-14
L. Leitura da Carta de São Paulo 

a Tito.
Caríssimo: A graça de Deus se ma-

nifestou trazendo salvação para 

todos os homens. Ela nos ensina 
a abandonar a impiedade e as 
paixões mundanas e a viver neste 
mundo, com equilíbrio, justiça e 
piedade, aguardando a feliz espe-
rança e a manifestação da glória 
do nosso grande Deus e Salvador, 
Jesus Cristo. Ele se entregou por 
nós, para nos resgatar de toda 
maldade e purificar para si um 
povo que lhe pertença e que se de-
dique a praticar o bem. - Palavra 
do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 2,1-14
A. Aleluia...
L. Eu vos trago a boa nova de uma 

grande alegria: é que hoje vos nas-
ceu o Salvador, Cristo, o Senhor.

A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo, segundo Lucas.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Aconteceu que naqueles dias, Cé-

sar Augusto publicou um decreto, 
ordenando o recenseamento de 
toda a terra. Este primeiro recen-
seamento foi feito quando Quirino 
era governador da Síria. Todos 
iam registrar-se cada um na sua 
cidade natal. Por ser da família e 
descendência de Davi, José subiu 
da cidade de Nazaré, na Galileia, 
até a cidade de Davi, chamada 
Belém, na Judeia, para registrar-
-se com Maria, sua esposa, que 
estava grávida. Enquanto estavam 
em Belém, completaram-se os dias 
para o parto, e Maria deu à luz o 
seu filho primogênito. Ela o enfai-
xou e o colocou na manjedoura, 
pois não havia lugar para eles na 
hospedaria. Naquela região ha-
via pastores que passavam a noi-
te nos campos, tomando conta do 
seu rebanho. Um anjo do Senhor 
apareceu aos pastores, a glória do 
Senhor os envolveu em luz, e eles 
ficaram com muito medo. O anjo, 
porém, disse aos pastores: “Não 
tenhais medo! Eu vos anuncio uma 
grande alegria, que o será para 
todo o povo: Hoje, na cidade de 
Davi, nasceu para vós um Salva-
dor, que é o Cristo Senhor. Isto vos 

servirá de sinal: Encontrareis um 
recém-nascido envolvido em fai-
xas e deitado numa manjedoura”. 
E, de repente, juntou-se ao anjo 
uma multidão da coorte celeste. 
Cantavam louvores a Deus, dizen-
do: “Glória a Deus no mais alto 
dos céus, e paz na terra aos ho-
mens por ele amados”. - Palavra 
da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor!

Bênção do presépio
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. A nossa proteção está no nome do 

Senhor.
A. Que fez o céu e a terra.
P. Deus eterno e onipotente, vosso 

Filho assumiu a condição humana, 
oferecendo-nos a graça da salva-
ção. Aben†çoai este presépio, que 
recorda o nascimento de Jesus 
Cristo, nosso Salvador, e tornai-
-nos dignos de participar de sua 
divindade, ele que assumiu nossa 
humanidade. Pelo mesmo Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

Homilia e Profissão da fé
Oração dos fiéis

P. Com todos os que aguardaram a 
vinda do Messias Salvador e com 
aqueles que se alegram por seu 
nascimento, apresentemos nossas 
preces a Deus que nos dá a imensa 
alegria desta festa.

A. Ó Deus de bondade, atendei 
nossa súplica.

L. 1. Para que a paz trazida por Cris-
to se estenda a todos os povos, es-
pecialmente aos entristecidos pela 
loucura da guerra, nós vos pedi-
mos:

2. Para que as mães grávidas pos-
sam ter seus filhos nas condições 
necessárias e todos os bebês, cres-
cer com dignidade, nós vos pedi-
mos:

3. Para que nossas famílias culti-
vem a presença de Cristo como a 
Virgem Maria e São José, nós vos 
pedimos:

4. Para que a celebração do Natal 
pelos membros das diversas Igre-
jas os faça crescer na unidade, nós 
vos pedimos: 



5. Para transmitirmos a todos a ale-
gria do encontro com Cristo no 
Natal como os pastores de Belém, 
nós vos pedimos:

A. Ó Deus de bondade, atendei 
nossa súplica.

6. Para que as mensagens, os pre-
sentes, os encontros destes dias 
tornem a todos mais solidários e 
fraternos, nós vos pedimos:

7...
P. Ó Deus, nosso Pai, nós vos 
louvamos porque, pela Vir-
gem Maria, nos destes o Sal-
vador prometido há tanto tem-
po. Concedei-nos, por vossa 
bondade, reconhecê-lo em 
cada irmão e irmã. Pelo mes-
mo Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Assim como trocamos pre-

sentes pelo Natal, ofereçamos a 
Deus os dons que Ele mesmo nos 
concede.

A. (Canto Lit. 2013, nº. 14) Ref.: 
Que poderemos ao Senhor apre-
sentar,/ quando seu Filho de pre-
sente Ele nos dá?

1. O infinito do universo e o sorriso 
das crianças./ Nossas lutas e ale-
grias, nossas dores e esperanças. 

2. Toda flor que desabrocha, toda 
lágrima que cai,/ o clamor dos 
pequeninos, todo riso e todo ai.

3. Pão e vinho vão tornar-se Cor-
po e Sangue do Senhor,/ nossa 
vida também seja transformada 
em seu amor. 

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas mãos 

este sacrifício para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda 
a santa Igreja.

P. Acolhei, ó Deus, a oferenda da 
festa de hoje, na qual o céu e a terra 
trocam os seus dons, e dai-nos par-
ticipar da divindade daquele que 
uniu a vós a nossa humanidade. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

Prefácio do Natal do Senhor II
(Missal, p. 411)

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. Ele, no mistério do Natal 
que celebramos, invisível em sua 
divindade, tornou-se visível em 
nossa carne. Gerado antes dos tem-
pos, entrou na história da humani-
dade para erguer o mundo decaído. 
Restaurando a integridade do uni-
verso, introduziu no reino dos céus 
o homem redimido. Por essa razão, 
hoje e sempre, nós nos unimos aos 
anjos e a todos os santos, cantando 
(dizendo) a uma só voz...

A. (Nº 236) Ref. Santo, Santo, San-
to, sois vós, Senhor nosso Deus!

1. O céu e a terra proclamam, 
proclamam a vossa glória.

2. Hosana, hosana, hosana, hosa-
na nas alturas.

3. Bendito o que vem, bendito, em 
nome do Senhor.

P. Na verdade, vós sois santo, ó Deus 
do universo, e tudo o que criastes 
proclama o vosso louvor, porque, 
por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, e pela força do Es-
pírito Santo, dais vida e santidade 
a todas as coisas e não cessais de 
reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao 
pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.

A. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos: san-

tificai pelo Espírito Santo as ofe-
rendas que vos apresentamos para 
serem consagradas, a fim de que se 
tornem o Corpo e † o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, que nos mandou celebrar 
este mistério.

A. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!

P. Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão, deu graças, e o 
partiu e deu a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E CO-
MEI: 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 novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 

CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DER-
RAMADO POR VÓS E POR 
TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.

P. Eis o mistério da fé!
A. Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Je-
sus!

P. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua pai-
xão que nos salva, da sua gloriosa 
ressurreição e da sua ascensão ao 
céu, e enquanto esperamos a sua 
nova vinda, nós vos oferecemos 
em ação de graças este sacrifício 
de vida e santidade.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa ofer-
ta!

P. Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifí-
cio que nos reconcilia convosco 
e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, sejamos repletos do Espíri-
to Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.

A. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!

P. Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, os 
vossos Apóstolos e Mártires, N.(o 
santo do dia ou o padroeiro) e to-
dos os santos, que não cessam de 
interceder por nós na vossa presen-
ça.

A. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!

P. E agora, nós vos suplicamos, ó 
Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal-
vação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo o papa N., o nosso 
bispo N., com os bispos do mundo 
inteiro, o clero e todo o povo que 
conquistastes.

A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

P. Atendei às preces da vossa famí-
lia, que está aqui, na vossa presen-
ça. Reuni em vós, Pai de miseri-



córdia, todos os vossos filhos e fi-
lhas dispersos pelo mundo inteiro.

A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

P. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Uni-
dos a eles, esperamos também nós 
saciar-nos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso. 

A. A todos saciai com vossa glória!
P. Por ele dais ao mundo todo bem e 

toda graça.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 

a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém. 

Rito de Comunhão
(Pai-nosso / Or. da Paz / Fr. do 

Pão)
Comunhão

Anim.: No presépio, contempla-
mos o Filho de Deus nascido entre 
nós. Na Eucaristia, recebemos seu 
Corpo e Sangue como alimento 
da fé.

A. (nº. 430) Ref.: No presépio pe-
quenino, Deus é hoje nosso ir-
mão./ E nos dá seu Corpo e San-
gue nesta santa Comunhão.

1. Para os homens que erravam 
nas trevas,/ lá do céu resplande-
ce uma luz./ Hoje Deus visitou 
nossa terra/ e nos deu o seu Filho 
Jesus.

2. Duma flor germinada na terra,/ 
fecundada por sopro de Deus,/ 
hoje um novo começo desponta,/ 
e se abraçam a terra e o céu.

3. Boas novas de grande ale-
gria,/ mensageiros do céu vêm 
cantar,/ e aos pastores um anjo 
anuncia:/ Deus nasceu em Be-
lém de Judá. 

4. Para nós nasceu hoje um meni-
no,/ do seu povo Ele é Salvador./ 
Glória a Deus no mais alto dos 
céus,/ paz aos homens aos quais 
tanto amou.

5. Para os pobres e fracos da ter-
ra,/ em Belém nasceu hoje um 
irmão./ Ele humilha os soberbos 
e fortes/ e se faz dos pequenos o 
pão.

P. OREMOS. Senhor nosso Deus, 
ao celebrarmos com alegria o 
Natal do nosso Salvador, dai-
-nos alcançar por uma vida 
santa seu eterno convívio. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Os anjos anunciaram aos 
pastores uma alegria que seria para 
todo o povo. Irradiemos a todos 
este presente que Deus nos dá no 
Natal. 

A. (nº 420) - Ref. Deus se fez hu-
mano e veio procurar,/ corações 
amigos. Onde começar/ o seu 
santo reino de libertação,/ onde 
os homens são irmãos./ /:Feliz 
natal! Feliz natal!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Deus de infinita bondade, que, 

pela encarnação do seu Filho, ex-
pulsou as trevas do mundo e, com 
seu glorioso nascimento, transfi-
gurou esta noite santa (este dia), 
expulse dos vossos corações as 
trevas dos vícios e vos transfigure 
com a luz das virtudes.

A. Amém. 
P. Aquele que anunciou aos pastores 

pelo Anjo a grande alegria do nas-
cimento do Salvador derrame em 
vossos corações a sua alegria e vos 
torne mensageiros do Evangelho.

A. Amém.
P. Aquele que, pela encarnação de 

seu Filho, uniu a terra ao céu, vos 
conceda sua paz e seu amor, e vos 
torne participantes da Igreja celes-
te.

A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus clemente e 

indulgente, Pai e Filho e Espírito 
Santo.

A. Amém.
P. Levai a todos as alegrias deste 

santo Natal; ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe.

A. Graças a Deus.
 
1. Noite feliz! Noite feliz! Ó Senhor, 

Deus de amor, pobrezinho nasceu 
em Belém! Eis na lapa Jesus, nos-
so bem! /:Dá-nos paz, ó Jesus!:/

2. Noite feliz! Noite feliz! Ó Jesus, 

Deus da luz, quão afável é teu co-
ração! Que quiseste nascer nosso 
irmão /:e a nós todos salvar.:/

3. Noite feliz! Noite feliz! Eis que no 
ar vem cantar aos pastores os anjos 
dos céus, anunciando a chegada de 
Deus, /:de Jesus, Salvador:/

Do Papa Francisco no Natal de 
2018

- “Vamos a Belém…” (Lc 2, 15): as-
sim disseram e fizeram os pastores. 
Também nós, Senhor, queremos 
vir a Belém. O caminho, ainda 
hoje, é difícil: é preciso superar os 
cumes do egoísmo, evitar escorre-
gar nos precipícios da mundanida-
de e do consumismo. Quero chegar 
a Belém, Senhor, porque é lá que 
me esperas. E dar-me conta de que 
Tu, colocado numa manjedoura, 
és o pão da minha vida. Preciso da 
terna fragrância do teu amor, a fim 
de tornar-me, por minha vez, pão 
repartido para o mundo. Toma-me 
sobre os teus ombros, bom Pastor: 
amado por Ti, conseguirei também 
eu amar tomando pela mão os ir-
mãos. Então será Natal, quando 
Te puder dizer: «Senhor, Tu sabes 
tudo; Tu sabes que eu te amo» (Jo 
21, 17).

O Administrador Diocesano, a 
Coordenação de Pastoral e a Cú-
ria Diocesana de Erexim desejam 
a você, seus familiares e comu-
nidade, a paz e alegria do Natal, 
lembrando que “na simplicidade 
da gruta de Belém nasce o Senhor 
que se deixa cuidar. Podemos hoje 
estender o cuidado ao Menino Je-
sus proclamando sua Palavra, cui-
dando dos pobres e promovendo a 
vida em comunidade” (Camp, para 
a Ev.) e trabalhando por “políti-
cas públicas”, segundo o direito e 
a justiça (CF). Que a luz do Natal 
ilumine o novo ano que se aproxi-
ma.

Acesse o site
da Diocese de Erexim:

www.diocesedeerexim.org.br 

Visite a Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251
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 1. RITOS 
INICIAIS

A. (nº. 428) 1. 
Bem no meio 
da história dos 
homens,/ a pro-
messa de Deus 
se cumpriu.
Ref.: /:O Natal é 

a festa da vida! Feliz, feliz Na-
tal!:/

2. Deus amou este mundo, esta 
terra,/ que seu Filho Jesus en-
viou.

3. Não podemos viver na triste-
za,/ quando a vida renasce entre 
nós.

4. Imitemos a santa família:/ pai 
José, mãe Maria e Jesus.

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

A. Amém.
P. Que a graça e a paz de nosso Se-

nhor Jesus Cristo, nascido entre 
nós da Virgem Maria, por obra 
do Espirito Santo, manifestando a 
infinita bondade de Deus Pai pela 
humanidade, estejam convosco.

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. ou Anim.: Em clima de Natal, 
olhamos reverentes para a Sa-
grada Família, Jesus, Maria e 
José, modelo para todas as famí-
lias. Imitando as virtudes do Lar 
de Nazaré, nossas famílias serão 
sempre mais centros de amor, for-
madoras de pessoas felizes, justas 
e solidárias. 

P. (...último domingo do ano, opor-
tunidade especial de gratidão a 
Deus; clima familiar das festas de 
Natal ressalta importância da fa-
mília que tem seu modelo no Lar 
de Nazaré...).

  
Ato penitencial

P. Em princípio, todos reconhecem 

Comunidade em Oração 
Liturgia para a Festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José – 29.12.13

- Em seu Filho nascido em Belém, Deus faz brilhar a luz da salvação para a humnidade 
Cor litúrgica: BRANCA          Ano 41 - Nº 2433       Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

a importância da família para a 
vida de cada pessoa. Mas ela en-
frenta muitas ameaças. Porque 
nem sempre fazemos tudo o que 
devemos pela defesa e promoção 
da família, bem como pela harmo-
nia, união, espírito de fé em nosso 
próprio lar, peçamos o perdão de 
Deus. 

L. Senhor, que vivestes no acon-
chego de uma família, tende pie-
dade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que crescestes em idade, 

sabedoria e graça no Lar de Naza-
ré, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que com a família parti-

cipastes do culto da comunidade, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente e eterno...
A. Amém.

Glória
A. (Canto Lit. 2009/21) Glória! 

Glória! Glória a Deus/ nas altu-
ras e na terra paz aos homens!

1. Senhor Deus, Rei dos céus,/ 
Deus Todo-Poderoso, nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos,/ 
nós vos adoramos, nós vos glori-
ficamos.

2. Nós vos damos graças/ por vos-
sa imensa glória./ Senhor Jesus 
Cristo, Filho Unigênito,/ Senhor 
Deus, cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai.

3. Vós que tirais o pecado do mun-
do,/ tende piedade de nós./ Vós 
que tirais o pecado do mundo,/ 
acolhei a nossa súplica.

4. Vós que estais à direita do Pai,/ 
tende piedade de nós./ Só vós sois 
o Santo,/ só vós o Altíssimo, Jesus 
Cristo,/ com o Espírito Santo na 
glória de Deus Pai.

P. OREMOS. Ó Deus de bonda-
de, que nos destes a Sagrada 
Família como exemplo, con-
cedei-nos imitar em nossos 

lares as suas virtudes para que, 
unidos pelos laços do amor, 
possamos chegar um dia às 
alegrias da vossa casa. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Festa da Sagrada Família, Jesus, 

Maria e José, Lecionário Domi-
nical, Paulinas-Paulus, p. 85-88).

Anim. Inspirados na Sagrada Famí-
lia, nossos lares podem realizar a 
sua missão de cultivar a fidelidade 
a Deus, de defender e promover a 
vida. 

1ª Leitura: Eclo 3,3-7.14-17a
L. Leitura do Livro do Eclesiástico.
Deus honra o pai nos filhos e con-

firma, sobre eles, a autoridade 
da mãe. Quem honra o seu pai, 
alcança o perdão dos pecados; 
evita cometê-los e será ouvido na 
oração quotidiana. Quem respei-
ta a sua mãe é como alguém que 
ajunta tesouros. Quem honra 
o seu pai, terá alegria com seus 
próprios filhos; e, no dia em que 
orar, será atendido. Quem res-
peita o seu pai, terá vida longa, e 
quem obedece ao pai é o consolo 
da sua mãe. Meu filho, ampara o 
teu pai na velhice e não lhe cau-
ses desgosto enquanto ele vive. 
Mesmo que ele esteja perdendo 
a lucidez, procura ser compreen-
sivo para com ele; não o humi-
lhes, em nenhum dos dias de sua 
vida: a caridade feita a teu pai 
não será esquecida, mas servirá 
para reparar os teus pecados e, 
na justiça, será para tua edifica-
ção. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 127(128)
S. Felizes os que temem o Senhor 

e trilham seus caminhos! 
A. Felizes os que temem o Senhor 

e trilham seus caminhos!
S. 1. - Feliz és tu se temes o Se-



nhor * e trilhas seus caminhos! - 
Do trabalho de tuas mãos hás de 
viver,¨* serás feliz, tudo irá bem!

A. Felizes os que temem o Senhor 
e trilham seus caminhos!

2. - A tua esposa é uma videira bem 
fecunda * no coração da tua casa; 
- os teus filhos são rebentos de oli-
veira * ao redor de tua mesa.

3. - Será assim abençoado todo 
homem * que teme o Senhor. - O 
Senhor te abençoe de Sião,* cada 
dia de tua vida.  

2ª Leitura: Col 3,12-21
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Colossenses.
Irmãos: Vós sois amados por Deus, 

sois os seus santos eleitos. Por isso, 
revesti-vos de sincera misericórdia, 
bondade, humildade, mansidão e 
paciência, suportando-vos uns aos 
outros e perdoando-vos mutua-
mente, se um tiver queixa contra 
o outro. Como o Senhor vos per-
doou, assim perdoai vós também.  
Mas, sobretudo, amai-vos uns aos 
outros, pois o amor é o vínculo da 
perfeição. Que a paz de Cristo reine 
em vossos corações, à qual fostes 
chamados como membros de um 
só corpo. E sede agradecidos. Que 
a palavra de Cristo, com toda a sua 
riqueza, habite em vós. Ensinai e 
admoestai-vos uns aos outros com 
toda a sabedoria. Do fundo dos vos-
sos corações, cantai a Deus salmos, 
hinos e cânticos espirituais, em 
ação de graças. Tudo o que fizer-
des, em palavras ou obras, seja feito 
em nome do Senhor Jesus Cristo. 
Por meio dele dai graças a Deus, 
o Pai. Esposas, sede solícitas para 
com vossos maridos, como convém, 
no Senhor. Maridos, amai vossas 
esposas e não sejais grosseiros com 
elas. Filhos, obedecei em tudo aos 
vossos pais, pois isso é bom e corre-
to no Senhor. Pais, não intimideis 
os vossos filhos, para que eles não 
desanimem. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus. 

Evangelho: Mt 2,13-15.19-23
A. Aleluia...
L. Que a paz de Cristo reine em 

vossos corações e ricamente habi-
te em vós sua palavra!

A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós. 
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Mateus.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Depois que os magos partiram, 

o Anjo do Senhor apareceu em 
sonho a José e lhe disse: “Levan-
ta-te, pega o menino e sua mãe 
e foge para o Egito! Fica lá até 
que eu te avise! Porque Herodes 
vai procurar o menino para ma-
tá-lo”. José levantou-se de noi-
te, pegou o menino e sua mãe, e 
partiu para o Egito. Ali ficou até 
a morte de Herodes, para se cum-
prir o que o Senhor havia dito 
pelo profeta: “Do Egito chamei 
o meu Filho”. Quando Herodes 
morreu, o anjo do Senhor apa-
receu em sonho a José, no Egito, 
e lhe disse: “Levanta-te, pega o 
menino e sua mãe, e volta para 
a terra de Israel; pois aqueles 
que procuravam matar o menino 
já estão mortos”. José levantou-
-se, pegou o menino e sua mãe, 
e entrou na terra de Israel. Mas, 
quando soube que Arquelau rei-
nava na Judeia, no lugar de seu 
pai Herodes, teve medo de ir para 
lá. Por isso, depois de receber um 
aviso em sonho, José retirou-se 
para a região da Galileia e foi 
morar numa cidade chamada Na-
zaré. Isso aconteceu para se cum-
prir o que foi dito pelos profetas: 
“Ele será chamado Nazareno”. - 
Palavra da Salvação.

A. Glória a Vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

P. Creio em Deus Pai, todo-pode-
roso,

A. criador do céu e da terra, de 
todas as coisas visíveis e invisí-
veis.

P. Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo,

A. Filho Unigênito de Deus, nas-
cido do Pai antes de todos os 
séculos: Deus de Deus, luz da 
luz, Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro, gerado, não criado, 
consubstancial ao Pai.

P. Por ele todas as coisas foram feitas, 

A. E por nós, homens, e para nos-
sa salvação, desceu dos céus e se 
encarnou pelo Espírito Santo no 
seio da Virgem Maria, e se fez 
homem.

P. Também por nós foi crucificado 
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi 
sepultado. Ressuscitou ao terceiro 
dia, conforme as Escrituras, e su-
biu aos céus, onde está sentado à 
direita do Pai.

A. E de novo há de vir, em sua 
glória, para julgar os vivos e os 
mortos; e o seu Reino não terá 
fim. 

P. Creio no Espírito Santo, 
A. Senhor que dá a vida, e proce-

de do Pai e do Filho; e com o Pai 
e o Filho é adorado e glorifica-
do: ele que falou pelos profetas. 

P. Creio na Igreja, 
A. una, santa, católica e apostóli-

ca. Professo um só batismo para 
a remissão dos pecados. E espe-
ro a ressurreição dos mortos e 
a vida do mundo que há de vir. 
Amém.

Oração dos fiéis
P. Com toda confiança, apresente-

mos nossas preces a Deus ao cele-
brarmos a Sagrada Família de Na-
zaré, que Ele nos apresenta como 
modelo de nossos lares.

A. (Nº 195) Ó Senhor, que fazeis 
maravilhas, dai o dom do amor 
às famílias.

1. Dai, ó Deus, a vossa graça aos 
nossos lares, para que vivam os 
vossos mandamentos como a Sa-
grada Família de Jesus, Maria e 
José; nós vos pedimos. 

2. Ó Deus, enriquecei com o dom 
da vossa luz os pais e as mães para 
realizarem bem sua missão de 
educar os filhos; nós vos pedimos. 

3. Sustentai, ó Deus, as famílias 
e casais em dificuldades em seu 
relacionamento, renovando-lhes 
a capacidade do diálogo e do per-
dão; nós vos pedimos.

4. Ó Deus, fazei de nossas famílias 
sementeiras de vocações para os 
diversos ministérios da Igreja; nós 
vos pedimos. 

5. Concedei, ó Deus, o dom do dis-
cernimento aos jovens namorados 
e noivos, para que encaminhem a 



constituição de sua família segundo 
a vossa Palavra; nós vos pedimos.

A. (Nº 195) Ó Senhor, que fazeis 
maravilhas, dai o dom do amor 
às famílias. 

6. Acolhei, Ó Deus, nossa gratidão 
pelo ano que nos concedestes e 
disponde nossos corações para vos 
servirmos com fidelidade e alegria 
no próximo ano; nós vos pedimos.

7...
P. Quisestes, ó Deus, viver numa 

família humana. Renovai nossos 
lares na vossa graça, ajudando-os 
a cultivar a união, o amor genero-
so, a fidelidade permanente, a ora-
ção e a participação litúrgica, para 
serem fundamento e construtores 
de um mundo novo. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Coloquemos, neste altar, 

todas as iniciativas em favor da 
promoção e da defesa da família.

A. (nº. 220) Ref.: Nesta mesa, a 
mais querida,/ pão e vinho va-
mos pôr:/ Ninguém vive sem co-
mida,/ ninguém vive sem amor.

1. Pra que haja em toda parte pão 
que é vida da família,/ o cristão 
seu pão reparte e seus dons de 
amor partilha.

2. Alegrias repartindo, partilhan-
do o amor e a paz,/ este mundo 
fica lindo, esta vida, a Vida traz. 

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas 

mãos este sacrifício para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.

P. Nós vos oferecemos, ó Deus, 
este sacrifício de reconciliação 
e pedimos, pela intercessão da 
virgem mãe de Deus e do bem-
-aventurado São José, que fir-
meis nossas famílias na vossa 
graça, conservando-as na vossa 
paz. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística V
(missal, p. 495 )

- Prefácio do Natal do Senhor II,
(missal, p. 411)

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, Se-
nhor nosso. Ele, no mistério do 
Natal que celebramos, invisível 
em sua divindade, tornou-se visí-
vel em nossa carne. Gerado antes 
dos tempos, entrou na história da 
humanidade para erguer o mun-
do decaído. Restaurando a inte-
gridade do universo, introduziu 
no Reino dos Céus o ser humano 
redimido. Por essa razão, hoje e 
sempre, nós nos unimos aos an-
jos e a todos os santos, cantando 
a uma só voz:

A. (Nº 238-Solo e repetição)  San-
to, santo, santo,/ Senhor Deus do 
universo!/ O céu e a terra procla-
mam a vossa glória!/ Hosana, ho-
sana, hosana,/ hosana nas alturas!/ 
Bendito o que vem/ em nome do 
Senhor!/ Hosana, hosana, hosa-
na,/ hosana nas alturas!

P. Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo 
conosco no Cristo, falando conos-
co por ele, mandai vosso Espíri-
to Santo, a fim de que as nossas 
ofertas se mudem no Corpo  + e 
no Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.

A. Mandai vosso Espírito Santo!
P. Na noite em que ia ser entregue, 

ceando com seus apóstolos, Jesus, 
tendo o pão em suas mãos, olhou 
para o céu e deu graças, partiu o 
pão e o entregou a seus discípu-
los, dizendo: TOMAI, TODOS, E 
COMEI: ISTO É O MEU COR-
PO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS.

Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o entregou 
a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS.  FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Tudo isto é mistério da fé!
A. Toda vez que se come deste 

Pão, toda vez que se bebe deste 
Vinho, se recorda a paixão de 
Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta.

P. Recordamos, ó Pai, neste mo-
mento, a paixão de Jesus, nosso 
Senhor, sua ressurreição e ascen-
são; nós queremos a vós oferecer 
este Pão que alimenta e que dá 
vida, este Vinho que nos salva e 
dá coragem.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. E quando recebermos Pão e Vi-
nho, o Corpo e Sangue dele ofere-
cidos, o Espírito nos una num só 
corpo, pra sermos um só povo em 
seu amor.

A. O Espírito nos una num só 
corpo!

P. Protegei vossa Igreja que cami-
nha nas estradas do mundo rumo 
ao céu, cada dia renovando a es-
perança de chegar junto a vós, na 
vossa paz. 

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Dai ao santo Padre, o Papa N., 
ser bem firme na Fé, na Caridade, 
e a todos os bispos da Igreja, mui-
ta luz pra guiar o seu rebanho.

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Esperamos entrar na vida eter-
na com a Virgem, Mãe de Deus 
e da Igreja, os apóstolos e todos 
os santos, que na vida souberam 
amar Cristo e seus irmãos.

A. Esperamos entrar na vida 
eterna!

P. A todos que chamastes pra outra 
vida na vossa amizade, e aos mar-
cados com o sinal da fé, abrindo 
vossos braços, acolhei-os. Que vi-
vam para sempre bem felizes no 
reino que pra todos preparastes.

A. A todos dai a luz que não se 
apaga!

P. E a nós, que agora estamos re-
unidos e somos povo santo e pe-
cador, dai força para construirmos 
juntos o vosso reino que também 
é nosso.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém. 



Rito de Comunhão
(Pai-nosso / Or. da Paz / Fr. do Pão)

Comunhão
Anim.: Na casa de Maria e José, 

Jesus participava da mesa da re-
feição familiar. Na mesa do Altar 
de nossa comunidade, Ele próprio 
é nosso alimento, oferecendo-se 
como Pão da Vida. 

A. (nº. 419) 1. Ao chegar o natal 
do Senhor começamos então re-
viver./ Como a terra que a chu-
va renova, renovemos também 
nosso ser.

Ref. /:Ele nasce esperança, traz 
libertação,/ ensina o caminho ao 
Pai e ao irmão.:/

2. O Natal é um apelo de paz, 
de justiça que nasce do amor./ 
Deus chegou para o meio do 
povo, teve pena, assumiu nossa 
dor.

3. Multidões sofrem dura aflição, 
vivem tristes sem nada esperar./ 
Passam fome, não têm alegria, 
são a imagem de Deus a salvar.

4. Há crianças nascendo sem 
lar, muitas morrem por falta 
de pão./ Seu gemido inocente 
se ouve, convidando a estender 
nossa mão.

5. Quando os homens se unirem 
em Deus, findará todo mal e 
opressão./ Eis a luta de quem 
é consciente de sua nobre e im-
portante missão.

P. OREMOS. Concedei-nos, ó 
Pai, na vossa bondade, que, 
refeitos com o vosso sacra-
mento, imitemos continua-
mente a Sagrada Família, e, 
após as dificuldades desta 
vida, convivamos com ela no 
céu. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Pela família, vale a pena 
cada pessoa dar o melhor de si, a 
fim de que seja realmente o verda-
deiro tesouro da humanidade. No 
compromisso de dedicação total e 
permanente aos nossos lares, pe-
çamos a graça divina.

A. (Ref. Nº. 341) /:Ilumina, ilu-
mina, nossos pais, nossos filhos 

e filhas./ Ilumina, ilumina, cada 
passo das nossas famílias.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. “Nós vos bendizemos, Senhor 

nosso Deus, pois quisestes que 
o vosso Filho feito homem par-
ticipasse da família humana e 
crescesse em estreita intimidade 
familiar, para conhecer as aflições 
e provar as alegrias de uma famí-
lia. Senhor, nós vos suplicamos, 
abençoai nossas famílias; pro-
tegei-as e guardai-as, para que, 
confortadas com o dom de vossa 
graça, gozem prosperidade, paz e 
harmonia, e deem no mundo tes-
temunho de vossa glória, vivendo 
como verdadeira Igreja domésti-
ca. Por Cristo nosso Senhor” (do 
Ritual de bênçãos, nº. 58).

A. Amém!
P. Irmãos e irmãs, Deus enriqueça 

vossos lares com a presença de Je-
sus que viveu em Nazaré com sua 
família. E que, pela intercessão de 
São José e da Virgem Maria, vos 
abençoe o mesmo Deus onipoten-
te e compassivo, Pai e Filho e Es-
pírito Santo.

A. Amém.
P. Levai a todos a alegria e a paz do 

Natal. Ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe!

A. Graças a Deus. 
Ref.: (Canto Lit. 2008, nº. 20) /:Eu 

mais a minha família / servire-
mos ao Senhor!:/

1. Feliz o lar que foi erguido sobre a 
rocha do amor./ Feliz porque bem 
construído no alicerce do Senhor.

2. Ele se fez marido dela e por ela, 
então, viveu./ Ela se fez esposa 
dele e jamais se arrependeu.

3. Havia Deus naquela casa, quanto 
amor e quanta fé./ O seu amor foi 
inspirado em Maria e em José.

4. Que sentimentos preciosos, que 
pessoas de valor./ Envelheceram 
graciosos, quanta paz e quanto 
amor.

Leituras da semana:
dia 30, 2ªf: 1Jo 2,12-17; Sl 95(96); 

Lc 2,36-40; dia 31, 3ª: 1Jo 2,18-
21; Sl 95(96); Jo 1,1-18. 

Janeiro/2020

dia 1º, 4ªf, SOLENIDADE DA 
SANTA MÃE DE DEUS, MA-
RIA: Nm 6,22-27; Sl 66(67); Gl 
4,4-7; Lc 2,16-21; dia 02, 5ªf, 
S. Basílio Magno e S. Gregó-
rio Nazianzeno: 1Jo 2,22-28; Sl 
97(98); Jo 1,19-28; dia 03, 6ªf: 
1Jo 2,29-3,6; Sl 97(98); Jo 1,29-
34; dia 04, sáb.: 1Jo 3,7-10; 
Sl 97(98); Jo 1,35-42; Dia 05, 
dom., Solenidade da Epifania 
do Senhor: Is 60,1-6; Sl 71(72(; 
Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 (visita 
dos Magos).

Família, primeira escola de fé 
A família, “patrimônio da huma-

nidade”, constitui um dos te-
souros mais valiosos dos povos 
latino-americanos. Ela tem sido 
e é o lugar e escola de comu-
nhão, fonte de valores humanos 
e cívicos, lar no qual a vida hu-
mana nasce e se acolhe generosa 
e responsavelmente. Para que a 
família seja “escola de fé” e pos-
sa ajudar os pais a serem os pri-
meiros catequistas de seus filhos, 
a pastoral familiar deve oferecer 
espaços de formação, materiais 
catequéticos, momentos celebra-
tivos, que lhes permitam cumprir 
sua missão educativa. A família 
é chamada a introduzir os filhos 
no caminho da iniciação cristã. A 
família, pequena Igreja, deve ser, 
junto com a Paróquia, o primeiro 
lugar para a iniciação cristã das 
crianças. Ela oferece aos filhos 
um sentido cristão de existência 
e os acompanha na elaboração de 
seu projeto de vida, como discí-
pulos missionários (Documento 
de Aparecida, 302).

Agradecemos a Cristo que nos re-
vela que “Deus é amor e vive em 
si mesmo um mistério pessoal de 
amor” e, optando por viver em 
família em meio a nós, eleva-a à 
dignidade de ‘Igreja Doméstica’ 
(idem, 115).
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