
Comunidade em Oração 
Liturgia para o 2º Domingo do Advento/Ano C – 05.12.2021

- Abrir caminho para a ação misericordiosa de Deus pela salvação da humanidade
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
- Fase Diocesana da 16ª Assembleia Geral Ord. do Sínodo dos Bispos – Sinodalidade: comunhão, 
participação, missão 
- Campanha para a Evangelização – “Ide, sem medo, para servir”
- Subsídio do Regional Sul 3 da CNBB: “Não tenhais medo”
Cor litúrgica: ROXO         Ano 43 - Nº 2546         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS
INICIAIS

A. (Nº 9) Ref. 
Ouve-se na ter-
ra um grito, / do 
povo um grande 
clamor: Senhor, 
abre os céus, / 

que as nuvens chovam o Salvador!
1. É o nosso canto de amor e espe-

rança, / que toda a terra proclama 
também. E a nossa voz não se 
cansa: / Vem, Senhor Jesus, vem!

2. É um só canto de amor e espe-
rança / que a terra mãe germinado 
contém. A ti, Senhor, nós clama-
mos: / Vem, Senhor Jesus, vem!

3. Mesmo se as guerras destroem a 
terra / pondo em perigo a paz e o 
bem, que a nossa voz não se can-
se: / Vem, Senhor Jesus, vem!

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

A. Amém.
P. A vida e a salvação que Deus 

oferece em seu Filho Jesus Cristo, 
pela ação do Espírito Santo, este-
jam convosco.

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

(Alguém acende a 2ª vela da coroa 
do Advento [branca, paz, profe-
tas-Isaías] enquanto o P. diz).

P. A luz de Cristo, cujo Natal pre-
paramos neste Avento, nos ajude a 
aguardá-lo numa vida pura e sem 
mancha e em paz! 

A.(nº409) A. (Nº 5) 2. A segunda 
vela acesa vem a vida clarear. 
Rejeitemos, pois, as trevas. 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.:/

A vida na liturgia
Anim. No ruído das propagandas 

consumistas deste tempo e das inú-
meras informações dos mais diver-
sos meios de comunicação, somos 
convidados a ouvir a voz profética 
que clama pedindo para preparar o 
caminho do Salvador, na esperança 
e no júbilo do encontro com Ele, no 
final do Ano de São José, no ano da 
alegria do amor na família, na fase 
diocesana da Assembleia do Sí-
nodo dos Bispos, com a ajuda dos 
subsídios deste tempo de Advento.

P. (... Campanha para a Evangeli-
zação – “Ide, sem medo, para ser-
vir / subsídio do Regional Sul 3 
da CNBB – “Não tenhais medo!”/ 
quarta-feira, solenidade da Ima-
culada Conceição de N. Sra. – en-
cerramento do Ano de São José/ 
sexta-feira, Dia Universal dos Di-
reitos Humanos / ...)

Ato penitencial
P. Atentos ao chamado divino à 

conversão, com toda a confian-
ça peçamos a Deus o perdão de 
nossos pecados e a disposição do 
coração de acolher sua Palavra e 
realizá-la a fim de celebrarmos 
bem o nascimento do Redentor.

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 o que 

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 Criador e Pai...
A. Amém. 

P. OREMOS. Ó Deus todo-pode-
roso e cheio de misericórdia, 
nós vos pedimos que nenhuma 
atividade terrena nos impeça 
de correr ao encontro do vosso 
Filho, mas, instruídos pela vos-
sa sabedoria, participemos da 
plenitude de sua vida. PNSrJC.

A. Amém. 

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

C, Paulinas-Paulus, p. 690-692)
Anim. Na prática da justiça e do 

amor, poderemos vencer as afli-
ções da vida e caminhar na espe-
rança de revestir-nos da glória de 
Deus.

1ª Leitura: Br 5,1-9 
L. Leitura do Livro do Profeta Ba-

ruc. 
Despe, ó Jerusalém, a veste de luto 

e de aflição, e reveste, para sem-
pre, os adornos da glória vinda 
de Deus. Cobre-te com o manto 
da justiça que vem de Deus e põe 
na cabeça o diadema da glória 
do Eterno. Deus mostrará teu 
esplendor, ó Jerusalém, a todos 
os que estão debaixo do céu. Re-
ceberás de Deus este nome para 
sempre: “Paz-da-justiça e glória-
-da-piedade”.  Levanta-te, Jeru-
salém, põe-te no alto e olha para 
o Oriente! Vê teus filhos reunidos 
pela voz do Santo, desde o poente 
até o levante, jubilosos por Deus 
ter-se lembrado deles. Saíram de 
ti, caminhando a pé, levados pe-
los inimigos. Deus os devolve a 
ti, conduzidos com honras, como 
príncipes reais. Deus ordenou 
que se abaixassem todos os altos 
montes e as colinas eternas, e se 
enchessem os vales, para aplainar 



a terra, a fim de que Israel cami-
nhe com segurança, sob a glória 
de Deus. As florestas e todas as 
árvores odoríferas darão sombra 
a Israel, por ordem de Deus. Sim, 
Deus guiará Israel, com alegria, 
à luz de sua glória, manifestando 
a misericórdia e a justiça que dele 
procedem. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
 

Salmo: Sl 125(126)
S. Maravilhas fez conosco o Se-

nhor: exultemos de alegria!
A. Maravilhas fez conosco o Se-

nhor: exultemos de alegria!
S. 1. - Quando o Senhor reconduziu 

nossos cativos,* parecíamos so-
nhar; - encheu-se de sorriso nossa 
boca,* nossos lábios, de canções. 

2. - Entre os gentios se dizia: “Ma-
ravilhas*/ fez com eles o Senhor!” 
- Sim, maravilhas fez conosco o 
Senhor,* exultemos de alegria!

3. - Mudai a nossa sorte, ó Senhor,* 
como torrentes no deserto. - Os 
que lançam as sementes entre lá-
grimas,* ceifarão com alegria.

4. - Chorando de tristeza sairão,* 
espalhando suas sementes; - can-
tando de alegria voltarão,* carre-
gando os seus feixes! 

2ª Leitura: Fl 1,4-6.8-11 
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Filipenses.  
Irmãos: Sempre em todas as mi-

nhas orações rezo por vós, com 
alegria, por causa da vossa comu-
nhão conosco na divulgação do 
Evangelho, desde o primeiro dia 
até agora. Tenho a certeza de que 
aquele que começou em vós uma 
boa obra há de levá-la à perfeição 
até o dia de Cristo Jesus. Deus é 
testemunha de que tenho sauda-
de de todos vós, com a ternura 
de Cristo Jesus. E isto eu peço a 
Deus: que o vosso amor cresça 
sempre mais, em todo o conheci-
mento e experiência, para discer-
nirdes o que é o melhor. E assim 
ficareis puros e sem defeito para 
o dia de Cristo, cheios do fruto 
da justiça que nos vem por Jesus 
Cristo, para a glória e o louvor de 
Deus. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 3,1-6  
A. Nº 729) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia!:/
L. Preparai o caminho do Senhor, 

endireitai suas veredas. Toda a 
carne há de ver a salvação do nos-
so Deus.

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. No décimo quinto ano do im-

pério de Tibério César, quando 
Pôncio Pilatos era governador 
da Judéia, Herodes administrava 
a Galileia, seu irmão Filipe, as 
regiões de Itureia e Traconítide, e 
Lisânias a Abilene; quando Anás 
e Caifás eram sumos sacerdotes, 
foi então que a palavra de Deus 
foi dirigida a João, o filho de Za-
carias, no deserto. E ele percor-
reu toda a região do Jordão, pre-
gando um batismo de conversão 
para o perdão dos pecados, como 
está escrito no Livro das palavras 
do profeta Isaías: “Esta é a voz 
daquele que grita no deserto: 
‘preparai o caminho do Senhor, 
endireitai suas veredas. Todo vale 
será aterrado, toda montanha e 
colina serão abaixadas; as pas-
sagens tortuosas ficarão retas e 
os caminhos acidentados serão 
aplainados. E todas as pessoas 
verão a salvação de Deus’”. - Pa-
lavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão de fé

P. Creio em um só Deus, Pai todo-
-poderoso,

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 fei-
tas, 

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. 

A. Ressuscitou ao terceiro dia, 
conforme as Escrituras, e subiu 
aos céus, onde está sentado à di-
reita do Pai.

P. E de novo há de vir, em sua gló-
ria, 

A. para julgar os vivos e os mor-
tos; 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.

Preces dos fiéis
P. A Deus, nosso Pai, que ouve nos-

sas súplicas e renova continua-
mente nossa esperança, apresen-
temos nossas preces comunitárias.

A. Ouvi-nos, ó Deus da paz e da 
alegria!

L. 1. Para que nesta preparação ao 
Natal todas as pessoas dediquem 
mais tempo à oração, à leitura da 
Bíblia, à celebração da comunida-
de e ao diálogo na família, peça-
mos, irmãos. 

2. Para que a Campanha para a 
Evangelização revigore o com-
promisso de todos com a ação da 
Igreja, também em suas necessi-
dades financeiras, peçamos, ir-
mãos.

3. Para que Maria Santíssima, con-
cebida sem pecado original, nos 
conceda viver a santidade na ale-
gria do serviço a Deus e aos ir-
mãos, como ela, peçamos, irmãos. 

4. Para que nosso Bispo Dom Adi-
mir, no aniversário de sua ordena-
ção presbiteral, neste domingo, se 
sinta confirmado no seu ministé-
rio, peçamos, irmãos.



5. Para que todas as pessoas tenham 
seus direitos humanos respeita-
dos, sem nenhuma discriminação 
ou exclusão, peçamos, irmãos.

6. ... 
P. No aniversário de ordenação 

presbiteral de nosso Bispo, peça-
mos as vocações necessárias para 
nossa Diocese:

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 preparação

das oferendas
Anim. A melhor preparação para o 

Natal é a prática da justiça, cujos 
frutos podemos apresentar a Deus 
neste rito.

A. (Nº 35) Ref. Que poderemos ao 
Senhor apresentar quando seu 
Filho de presente Ele nos dá?

1. O infinito do universo e o sor-
riso das crianças, nossas lutas e 
alegrias, nossas dores e esperan-
ças.

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

3. Nossos campos que florescem, o 
suor de nossas mãos, e o traba-
lho do operário que do trigo faz 
o pão.

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, com bonda-
de, nossas humildes preces e 
oferendas, e, como não pode-
mos invocar os nossos méri-
tos, venha em nosso socorro a 
vossa misericórdia. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

Prefácio do 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 salvação. 
Revestido de sua glória, ele virá 
uma segunda vez para conceder-
-nos em plenitude os bens prometi-
dos que hoje, vigilantes, esperamos. 
Por essa razão, agora e sempre, nós 
nos unimos aos anjos e a todos os 
santos, cantando a uma só voz:

A. (Nº 758/J) Santo, santo, santo, 
Senhor Deus do universo!/ O 
céu e a terra proclamam a vossa 
glória./ Hosana, hosana, hosa-
na, hosana, hosana nas alturas!/ 
Bendito o que vem em nome do 
Senhor./ Hosana, hosana, hosa-
na, hosana, hosana nas alturas!

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 Se-
nhor nosso, e pela força do Espírito 
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: 

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, 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 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. Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!

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 (...), 
o nosso bispo (...), 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-
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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 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.: Para nós, o anúncio de João 

Batista se realizou, pois chegamos 
ao conhecimento da Salvação de 
Deus. Pela comunhão eucarística, 
somos fortalecidos para ajudar 
outras pessoas a conhecê-la.

A. (Nº 44) 1. As colinas vão ser 
abaixadas, / os caminhos vão ter 
mais fulgor. O Senhor quer as 
vidas ornadas / para a festa da 
vida e do amor.

Ref. Vem, Senhor! Vem salvar 
teu povo, / Deus-Conosco, Ema-
nuel! Neste pão, um mundo 
novo / quer teu povo, Deus fiel!

2. Vão brotar em desertos mil fon-
tes, / que canteiros de paz vão 
regar. Também vidas sem luz de 
horizontes / na luz viva do céu vão 
brilhar.

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

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

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

P. OREMOS Alimentados pelo 
pão espiritual, nós vos supli-
camos, ó Deus, que, pela par-
ticipação nesta eucaristia, nos 
ensineis a julgar com sabedo-
ria os valores terrenos e colo-
car nossas esperanças nos bens 
eternos. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: É necessário viver intensa-
mente a exortação de João Batis-
ta, voz que clama no deserto, de 
preparar o caminho do Senhor 
para que todas as pessoas conhe-
çam a Salvação de Deus.

A. (Nº 23)  Ref. /:João Batista vem 
ensinar / os caminhos a prepa-
rar.:/

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

so vos ilumine com o advento de 
seu Filho, vos torne firmes na fé, 
alegres na esperança, solícitos na 
caridade e vos recompense com a 
vida eterna quando vier de novo 
em sua glória. E abençoe-vos 
Deus onipotente e compassivo, 
Pai e Filho e Espírito Santo.

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

nhor vos anime no caminho da 
vida; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. 

 Lembretes:
- Seg.-feira, às 14h, reunião do 

Cons. de Presbíteros, no Cen-
tro Diocesano; 19h, reunião 
da Coord. da Ação Evang., no 
mesmo local. / - Terça-feira, às 
18h30, reunião do Cons. Eco-
nômico, no Centro Diocesano. 
/ - Quarta-feira – Imac. Concei-
ção de N. Sra. - Encerramento 
do Ano de São José – às 18h15, 
missa na Catedral. / - Sexta-fei-
ra – Dia Universal dos Direitos 
Humanos – 19h30, Dom Adimir, 
Missa e Crismas na Com. N. 
Sra. da Saúde, Floriano Peixoto, 
Par. Imac. Conceição, Getúlio 
Vargas. / - Sábado, às 18h, Dom 

Adimir, Missa e Crismas na ig. 
Imac. Conceição, Par. de  
Getúlio Vargas. / - Domingo - 3º 
Domingo do Advento C – en-
cerramento da Campanha da 
Evang. com a respectiva coleta; 
missa e festa de Sta. Lúcia na 
sede par. S. Roque, Itatiba do 
Sul; missa e festa da padroeira 
na sede par. Sta. Luzia, Bairro 
Atlântico, Erechim; 09h, Dom 
Adimir, Missa e Crismas na igr. 
N. Sra. dos Navegantes, Par. de 
Campinas do Sul; 18h, Dom 
Adimir, Missa e Crismas na igr. 
Imac. Conceição, Par. de Getúlio 
Vargas.

 
Leituras da semana:
dia 06. 2ªf, S. Nicolau: Is 35,1-

10; Sl 84(85); Lc 5,17-26; dia 
07, 3ªf, Sto. Ambrósio: Is 40,1-
11; Sl 95(96); Mt 18,12-14; dia 
08, 4ªf, Imaculada Conceição de 
N. Sra.: Gn 3,9-15.20; Sl 97(98); 
Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38; dia 
09, 5ªf, S. Juan Diego: Is 41,13-
20; Sl 144(145); dia 10, 6ªf, 
Bem-aventurada Virgem Maria 
de Loreto: Is 48,17-19; Sl 1; Mt 
11,16-19; dia 11, sáb. S. Dâma-
so: Eclo 48.1-4.9-11; Sl 79(80); 
Mt 17,10-13; dia 12, dom. 3º do 
Advento: Sf 3,14-18a; Cant. Is 
12; Fl 4,4-7; Lc 3,10-17 (Teste-
munho de João Batista);

Coleta para a Evangelização – 
sábado e domingo próximos: 

Do total arrecadado, 45% perma-
necem na própria Diocese, 20% 
são destinados aos Regionais da 
CNBB e 35% são destinados à 
Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil. Os recursos da 
Coleta para a Evangelização 
garantem que a Igreja no Brasil 
dê continuidade ao anúncio e 
testemunho do Evangelho des-
de as áreas missionárias até às 
periferias das grandes cidades, 
passando pelas ações pastorais 
e pela articulação das comunida-
des eclesiais missionárias, além 
de contribuir para a manutenção 
da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil. (Texto Base da 
Camp. p/ a Evang.)



1. RITOS
INICIAIS

A. (Nº 45) 1. 
Vinde de novo, 
Senhor, 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 plantar 
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 tor-
no à mesma fogueira /:e derru-
bar as barreiras, / para unir nos-
sas mãos.:/

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

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

cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, esteja convosco. 

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

(Alguém acende a 3ª vela da coroa 
de advento [rosa, alegria, João Ba-
tista] 

P. Na proximidade do Natal, apesar 
das dificuldades decorrentes da pan-
demia e de outros problemas, somos 
convidados a vibrar de contenta-
mento em Cristo, luz do mundo, que 
vem destruir as trevas do mal. 

A. (Nº. 5) 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.:/

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 3º Domingo do Advento/Ano C – 12.12.2021

- Alegria pela proximidade do Senhor e preparação para sua chegada 
- Ano da Família Amoris Laetitia
- Fase Diocesana da 16ª Assembleia Geral Ord. do Sínodo dos Bispos – Sinodalidade: comu-
nhão, participação, missão 
- Campanha para a Evangelização – “Ide, sem medo, para servir”
- Subsídio do Regional Sul 3 da CNBB: “Não tenhais medo”
Cor litúrgica: RÓSEA / ROXO    Ano 43 - Nº 2547     Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

A vida na liturgia
Anim.: Na preparação da celebra-

ção do nascimento de Cristo no 
ano da Família Amoris Laetitia e 
na fase diocesana da Assembleia 
do Sínodo dos Bispos, na proximi-
dade do Natal, somos convidados 
à alegria, mesmo em meio a mui-
tas dificuldades, porque Deus nos 
dá força e nos mostra o caminho 
para superá-las. 

P. (...Campanha para a Evangeliza-
ção – “Ide, sem medo, para ser-
vir” / subsídio do Regional Sul 3 
da CNBB – “Não tenhais medo!”/ 
encontros de grupos de famílias e 
de ambientes de trabalho na proxi-
midade do Natal...)

Ato penitencial
P. O Papa nos diz que a misericórdia 

de Deus nos abre o coração à espe-
rança de sermos amados para sem-
pre, apesar da limitação do nosso 
pecado. Alegres pela manifestação 
especial da misericórdia divina 
neste tempo de Advento, peçamos 
a Deus o perdão de que precisamos 
para celebrar bem o Natal. 

S. (Nº 696)  Senhor, que viestes ao 
mundo para nos salvar, tende pieda-
de de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
S. Ó Cristo, que continuamente nos 

visitais, tende piedade de nós.
A. Ó Cristo, tende piedade de nós.
S.  Senhor, que um dia vireis a julgar 

nossas obras, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de poder e clemência...
A. Amém. 
P. OREMOS. Ó Deus de bon-

dade, que vedes o vosso povo 
esperando fervoroso o natal do 
Senhor, dai chegarmos às ale-
grias da salvação e celebrá-las 

sempre com intenso júbilo na 
solene liturgia. PNSrJC.

A. Amém.

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

C, Paulinas-Paulus, p. 693-695)
Anim.: A proximidade do Senhor 

é motivo de alegria e ao mesmo 
tempo exortação de mudança pro-
funda de vida, praticando a soli-
dariedade, evitando a injustiça e a 
dominação. 

1ª Leitura: Sf 3,14-18a 
L. Leitura da Profecia de Sofonias. 
Canta de alegria, cidade de Sião; 

rejubila, povo de Israel! Alegra-te 
e exulta de todo o coração, cidade 
de Jerusalém! O Senhor revogou 
a sentença contra ti, afastou teus 
inimigos; o rei de Israel é o Se-
nhor, ele está no meio de ti, nunca 
mais temerás o mal. Naquele dia, 
se dirá a Jerusalém: “Não temas, 
Sião, não te deixes levar pelo de-
sânimo! O Senhor, teu Deus, está 
no meio de ti, o valente guerrei-
ro que te salva; ele exultará de 
alegria por ti, movido por amor; 
exultará por ti, entre louvores, 
como nos dias de festa”. - Palavra 
do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Is 12,2-3
S. Exultai cantando alegres, habi-

tantes de Sião, / porque é grande 
em vosso meio o Deus Santo de 
Israel. 

A. Exultai cantando alegres, habi-
tantes de Sião, / porque é grande 
em vosso meio o Deus Santo de 
Israel. 

S. 1. - Eis o Deus, meu Salvador, eu 
confio e nada temo;* o Senhor é 



minha força, meu louvor e salva-
ção. - Com alegria bebereis no ma-
nancial da salvação,* e direis na-
quele dia: Dai louvores ao Senhor. 

A. Exultai cantando alegres, habi-
tantes de Sião, / porque é grande 
em vosso meio o Deus Santo de 
Israel. 

2. - Invocai seu santo nome, anun-
ciai suas maravilhas,* entre os 
povos proclamai que seu nome é 
o mais sublime. - Louvai cantando 
ao nosso Deus,* que fez prodígios 
e portentos. 

3. - Publicai em toda a terra suas 
grandes maravilhas!* Exultai can-
tando alegres, habitantes de Sião, 
- porque é grande em vosso meio* 
o Deus Santo de Israel!

2ª Leitura: Fl 4,4-7 
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Filipenses. 
Irmãos: 
Alegrai-vos sempre no Senhor; eu re-

pito, alegrai-vos. Que a vossa bon-
dade seja conhecida de todos os ho-
mens! O Senhor está próximo! Não 
vos inquieteis com coisa alguma, 
mas apresentai as vossas necessida-
des a Deus, em orações e súplicas, 
acompanhadas de ação de graças. E 
a paz de Deus, que ultrapassa todo 
o entendimento, guardará os vossos 
corações e pensamento em Cristo 
Jesus. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 3,10-18 
A. (Nº 727) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
L. O Espírito do Senhor sobre mim 

fez a sua unção; enviou-me aos 
empobrecidos a fazer feliz procla-
mação!

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, as multidões per-

guntavam a João: “Que devemos 
fazer?” João respondia: “Quem 
tiver duas túnicas, dê uma a quem 
não tem; e quem tiver comida, faça 
o mesmo!” Foram também para o 
batismo cobradores de impostos, e 

perguntaram a João: “Mestre, que 
devemos fazer?” João respondeu: 
“Não cobreis mais do que foi esta-
belecido”. Havia também soldados 
que perguntavam: “E nós, que deve-
mos fazer?” João respondia: “Não 
tomeis à força dinheiro de ninguém, 
nem façais falsas acusações; ficai 
satisfeitos com o vosso salário!” O 
povo estava na expectativa e todos 
se perguntavam no seu íntimo se 
João não seria o Messias. Por isso, 
João declarou a todos: “Eu vos bati-
zo com água, mas virá aquele que é 
mais forte do que eu. Eu não sou dig-
no de desamarrar a correia de suas 
sandálias. Ele vos batizará no Espí-
rito Santo e no fogo. Ele virá com 
a pá na mão: vai limpar sua eira e 
recolher o trigo no celeiro; mas a pa-
lha ele a queimará no fogo que não 
se apaga”. E ainda de muitos outros 
modos, João anunciava ao povo a 
Boa-Nova. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia 
Profissão de fé

A./B. (Nº 754/ B) Ref. Creio, creio, 
creio, Senhor, mas aumentai 
meu ardor, minha fé!

A. 1. Creio em Deus Pai todo-pode-
roso,/ criador do céu e da terra./ E 
em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor,/ que foi concebido 
pelo poder do Espírito Santo;/

B. 2. nasceu da Virgem Maria; 
padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi 
crucificado, morto e sepultado./ 
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia,/

A. 3. subiu aos céus;/está sentado 
à direita de Deus Pai todo-pode-
roso,/ donde há de vir a julgar/ os 
vivos e os mortos./ 

B. 4. Creio no Espírito Santo; na 
Santa Igreja católica;/ na comu-
nhão dos santos;/ na remissão dos 
pecados;/ na ressurreição da car-
ne; na vida eterna. Amém./

Preces dos fiéis
P. A Deus que envolve a todos com 

sua misericórdia, abramos o cora-
ção em prece pelas nossas necessi-
dades e as dos irmãos e irmãs. 

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

L. 1. Para que os missionários man-
tenham sempre o ardor e a perse-
verança na ação evangelizadora 
nos desertos do mundo, nós vos 
pedimos: 

2. Por todas as pessoas que passam 
por momentos de angústia e tris-
teza, a fim de que possam viver a 
alegria da consolação de Deus e 
dos irmãos, nós vos pedimos:

2. Para que a fase diocesana da As-
sembleia do Sínodo dos Bispos 
fortaleça a comunhão, a participa-
ção e o compromisso com a mis-
são em todas as comunidades, nós 
vos pedimos:

3. Para que a Campanha para Evan-
gelização, com sua coleta neste 
sábado e domingo, nos disponha 
à permanente participação ativa na 
missão da Igreja, nós vos pedimos:

4. Para que os diversos encontros 
deste tempo confirmem em todos o 
compromisso na convivência fra-
terna e pacífica, nós vos pedimos:

5. Pelo nosso Papa Francisco que 
sempre pede oração por ele em sua 
missão e para que a Igreja supere 
as forças do mal, nós vos pedimos:

6. ...
P. No compromisso comum pela 

ação missionária da Igreja em 
nosso País, rezemos a oração da 
Campanha para a Evangelização: 
Bendito sois, Deus da vida, auxílio 
dos pobres e vulneráveis, amparo 
daqueles que esperam em vós.

A. Ajudai-nos a testemunhar a 
alegria da evangelização, em 
meio aos desafios do tempo pre-
sente.

P. Batizados e enviados para anun-
ciar a Palavra, 

A. cuidar da vida e evangelizar os 
pobres, vivendo em comunida-
des eclesiais missionárias, quere-
mos renovar nossa responsabili-
dade com a missão da Igreja.

P. Renovai nossa esperança, 
A. fortalecei nosso chamado, en-

viai-nos em missão.
P. Por Jesus Cristo, na força do Es-

pírito Santo. 
A. Amém!

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação

das oferendas



Anim.: Colaboramos com a obra 
evangelizadora da Igreja rezando 
por ela, participando ativamente 
da comunidade e oferecendo nos-
sos recursos, como podemos fazer 
agora na coleta da Campanha para a 
Evangelização. É expressão concre-
ta de nossa oferta generosa a Deus. 

A. (Nº 30) 1. As nossas mãos se 
abrem, mesmo na luta e na dor e 
trazem pão e vinho para esperar 
o Senhor!

Ref. Deus ama os pobres e se fez 
pobre também, desceu à terra e 
fez morada em Belém!

2. As nossas mãos se elevam para, 
num gesto de amor, retribuir a 
vida que vem das mãos do Se-
nhor.

3. As nossas mãos se encontram 
na mais fraterna união. Faça-
mos deste mundo a grande ‘casa 
do pão’.

4. As nossas mãos sofridas nem 
sempre têm o que dar, mas vale a 
própria vida de quem prossegue 
a lutar.

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 de-
voção, para que, ao celebrarmos o 
sacramento que nos destes, se rea-
lizem em nós as maravilhas da sal-
vação. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística V
(Missal, p. 496)

Prefácio IA
Cristo, Senhor e Juiz da História

(Missal, p. 407)
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, princípio e fim de 
todas as coisas. Vós preferistes 
ocultar o dia e a hora em que Cris-
to, vosso Filho, Senhor e Juiz da 
História, aparecerá nas nuvens do 
céu, revestido de poder e majes-
tade. Naquele tremendo e glorio-
so dia, passará o mundo presente 
e surgirá novo céu e nova terra. 

Agora e em todos os tempos, ele 
vem ao nosso encontro, presente 
em cada pessoa humana, para que 
o acolhamos na fé e o testemunhe-
mos na caridade, enquanto espera-
mos a feliz realização de seu Rei-
no. Por isso, certos de sua vinda 
gloriosa, unidos aos anjos, vossos 
mensageiros, vos louvamos, can-
tando (dizendo) a uma só voz:

A. (Nº 758/I - solo e repetição) 
/:Santo, santo, santo,:/ /:Senhor, 
Deus do universo!:/ /:O céu e a 
terra proclamam a vossa gló-
ria.:/ /:Hosana, hosana, hosa-
na.:/ /:Hosana nas alturas!:/ 
/:Bendito o que vem:/ /:em nome 
do Senhor.:/ /:Hosana, hosana, 
hosana.:/ /: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 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 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 discípulos, 
dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO 
É O MEU CORPO, 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: 

TOMAI, 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 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 deste Vinho, 
se recorda a paixão de Jesus Cris-
to e se fica esperando sua volta.

P. Recordamos, ó Pai, neste momen-
to, a paixão de Jesus, nosso Se-
nhor, sua ressurreição e ascensão; 
nós queremos a vós oferecer este 
Pão que alimenta e que dá vida, 

este Vinho que nos salva e dá co-
ragem.

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

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 cor-
po!

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 Je-
sus!

P. Dai ao santo Padre, o Papa N., ser 
bem firme na Fé, na Caridade, e a 
N., que é Bispo desta Igreja, muita 
luz pra guiar o seu rebanho.

A. Caminhamos na estrada de Je-
sus!

P. Esperamos entrar na vida eterna 
com a Virgem, Mãe de Deus e da 
Igreja, São José, seu esposo, os 
apóstolos e todos os santos, que na 
vida souberam amar Cristo e seus 
irmãos.

A. Esperamos entrar na vida eter-
na!

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 
vivam 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 reuni-
dos e somos povo santo e pecador, 
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 uni-
dade 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.: Os encontros deste tempo 

reforçam relações de amizade e de 
profissão. A comunhão eucarística 
revigora nossa união com Cristo e 
com os irmãos. 
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A. (Nº 40) /:Vem, ó Senhor, 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 e 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 cami-
nhos do Senhor!” Tirai do mun-
do a violência e ambição /:que 
não nos deixam ver no outro um 
irmão.:/

4. Vem, ó Senhor, ouve clamor da 
tua gente, que luta e sofre, po-
rém 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 es-
tes sacramentos nos purifiquem 
dos pecados e nos preparem 
para as festas que se aproxi-
mam. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. João Batista deu indicações 
práticas aos soldados, aos cobra-
dores de impostos e às pessoas que 
lhe pediam o que deveriam fazer 
para acolher o Messias. O que 
cada um de nós percebe que deve 
realizar para celebrar bem o Natal? 

A. “Das alturas orvalhem os céus 
/ e as nuvens que chovam justiça, 
que a terra se abra ao amor/ e 
germine o Deus Salvador”.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que nesta preparação ao Natal, 

Deus vos ajude a viver a conver-
são, o perdão, o amor. Que Ele 
faça dar frutos os esforços de todas 
as pessoas que trabalham por um 
mundo melhor. E que vos abençoe 
Deus benigno e fonte do amor, Pai 
e Filho e Espírito Santo. Amém

A. Amém.
P. Alegrai-vos sempre no Senhor. 

Que a vossa bondade seja conhe-
cida por todos. Ide em paz e o Se-
nhor vos acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Uma Campanha para
a Evangelização

- 5. Vinculadas ao pilar da Cari-
dade estão as diversas campa-
nhas promovidas pela Igreja no 
Brasil, das quais se destacam a 
Campanha da Fraternidade e a 
Campanha para a Evangeliza-
ção. Desde 1998, a CNBB pro-
move a Campanha para a Evan-
gelização. Um dos seus grandes 
objetivos é despertar os fiéis para 
o compromisso evangelizador e 
para a corresponsabilidade pelo 
sustento das atividades pastorais 
e evangelizadoras da Igreja no 
Brasil. Uma colaboração que 
repercute em cada comunidade 
por meio de um gesto concreto: 
a coleta para a Evangelização, 
realizada todos os anos no 3º 
Domingo do Advento que, nes-
te ano, é nestes dias 11 e 12 de 
dezembro. 

6. Despertando o compromisso 
evangelizador em cada fiel e 
promovendo uma coleta em âm-
bito nacional, a Campanha para 
a Evangelização destina os seus 
recursos para a dinamização e 
manutenção dos 19 Regionais 
da CNBB visando à execução 
das atividades evangelizadoras, 
programadas a partir das Dire-
trizes Gerais da Ação Evangeli-
zadora. Em muitos Regionais há 
atividades missionárias além-
-fronteiras, com apoio a diver-
sas pastorais, serviços, organis-
mos e movimentos. Um perma-
nente serviço evangelizador no 
qual cada membro do Povo de 
Deus participa de forma direta. 
A Evangelização precisa contar 
com a generosidade de muitos 
que ajudem com os bens que 
possuem e ofereçam a força do 
apoio fraterno que anima e reno-
va a vida comunitária. Trata-se 
de mobilizar a solidariedade 
na Evangelização. No entanto, 

a Campanha para a Evangeli-
zação não se resume só à coleta 
de recursos: a oração, o envolvi-
mento e o acompanhamento das 
iniciativas evangelizadoras da 
Igreja são de suma importância. 
É viver a alegria de ser Igreja 
missionária em saída, a serviço 
do Evangelho da vida! (do Tex-
to-base da Campanha)

 Oração do Advento:
Vinde, Senhor Jesus, nascer nesta 

terra empobrecida; vinde reno-
var a esperança deste povo mar-
cado pela angústia e sofrimen-
to; 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; vinde forta-
lecer nossa união para partilhar 
nossa vida e nossos bens; vinde 
libertar nossos corações do pe-
cado para vivermos reconcilia-
dos convosco e com os irmãos; 
vinde trazer a paz para todos. 
Amém.

Leituras da semana:
dia 13, 2ªf, Sta. Luzia: Nm 24,2-

7.15-17a; Sl 24(25); Mt 21,23-
27;  dia 14, 3ªf, S. João da 
Cruz: Sf 3,1-2.9-13; Sl 33(34); 
Mt 21,28-32; dia 15, 4ªf: Is 
45,6b-8.21b-25; Sl 84(85); Lc 
7,19-23; dia 16, 5ªf: Is 54,1-10; 
Sl 29(30); Lc 7,24-30; dia 17, 
6ªf: Gn 49,2.8-10; Sl 71(72); Mt 
1,1-17; dia 18, sáb.: Jr 23,5-8; 
Sl 71(72); Mt 1,18-24; dia 19, 
dom., 4º do Advento: Mq 5,1-
4a; Sl 79(80); Hb 10,5-10; Lc 
1,39-45 (Visitação).

Lembretes:
- Seg.-feira, 14h, reunião do Co-

légio de Consultores, no Centro 
Dioc. 

- Quarta-feira, 19h30, encontro 
ecumênico de Natal, na Catedral 
S. José.

- Sábado, às 18h e domingo, (4º 
do Adv. C) às 09h, Dom Adimir, 
Missa e Crismas na igr. S. Pe-
dro, Erechim.



1. RITOS
INICIAIS

A. (Nº 25) l. Tem-
po de esperança 
e de viver,/ tem-
po de ser novo e 
renascer.
Ref.: Eis que 

uma criança já se anuncia,/ den-
tro de Maria o céu conosco está./ 
Tempo de esperança e de ale-
gria./ Vamos esperar que o Se-
nhor virá./ O libertador já vem.

2. Como esperava o povo he-
breu,/ o Senhor do povo não se 
esqueceu. 

3. Hoje o povo espera de cora-
ção,/ por um mundo novo bem 
mais irmão.

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

A. Amém.
P. Que o amor, a bondade e a ale-

gria de Jesus que nasce entre nós, 
pela força do Espírito Santo e pelo 
sim de Maria, estejam convosco. 

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

Anim.: Como Isabel ao receber a 
Mãe de Jesus, nós também a pro-
clamamos feliz porque acreditou 
na ação de Deus e abrimos nosso 
coração à graça divina, nesta pro-
ximidade do Natal, para vivermos 
a alegria verdadeira e irradiá-la a 
todos 

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, vossa 
serva, pela ação de vosso Espíri-
to. Fazei brilhar a luz da salvação 
em nossa vida, Jesus Cristo, o sol 
da justiça, o rosto da vossa mise-
ricórdia.

A. (nº 5) 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-
parar./ Vem, Senhor, que é teu 
natal,/ vem nascer em nosso 
lar.:/

A vida na liturgia
P. ( ... proximidade do Natal – ini-

ciativas em favor dos necessita-
dos, confraternizações em grupos 
de amigos, de trabalho, encontros 
familiares / celebrações do subsí-
dio do Regional Sul 3 da CNBB 
– “Não tenhais medo!” / ....)

Ato penitencial
P. “A Mãe do Crucificado Ressusci-

tado entrou no Santuário da mise-
ricórdia divina porque participou 
intimamente no mistério de seu 
amor”. Que ela prepare nosso co-
ração para o Natal de seu Filho e 
nos interceda junto a Deus o per-
dão de nossas faltas (Pausa).

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

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

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

fracos, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus fonte de perdão e de paz....
A. Amém. 
P. OREMOS. Derramai, ó Deus, 
a vossa graça em nossos co-
rações para que, conhecendo 
pela mensagem do Anjo a en-
carnação do vosso Filho, che-
guemos, por sua paixão e cruz, 
à glória da ressurreição. PNS-
rJC.

A. Amém.

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

C, Paulinas-Paulus, p. 696-698)
Anim. Deus realiza seu plano de 

salvação da humanidade por meio 
de pessoas simples e pobres e em 
lugares humildes. 

1ª Leitura: Mq 5,1-4a 
L. Leitura da Profecia de Mi-

quéias. 
Assim diz o Senhor: Tu, Belém de 

Éfrata, pequenina entre os mil 
povoados de Judá, de ti há de 
sair aquele que dominará em Is-
rael; sua origem vem de tempos 
remotos, desde os dias da eterni-
dade. Deus deixará seu povo ao 
abandono, até o tempo em que 
uma mãe der à luz; e o resto de 
seus irmãos se voltará para os fi-
lhos de Israel. Ele não recuará, 
apascentará com a força do Se-
nhor e com a majestade do nome 
do Senhor seu Deus; os homens 
viverão em paz, pois ele agora es-
tenderá o poder até os confins da 
terra, e ele mesmo será a Paz.  - 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
 

Salmo: Sl 79(80)
S. Iluminai a vossa face sobre nós, 

/ convertei-nos para que sejamos 
salvos.

A. Iluminai a vossa face sobre 
nós, / convertei-nos para que se-
jamos salvos.

S. 1. = Ó Pastor de Israel, prestai 
ouvidos.+ Vós que sobre os que-
rubins vos assentais,* aparecei 
cheio de glória e esplendor! - Des-
pertai vosso poder, ó nosso Deus* 
e vinde logo nos trazer a salvação!

2. = Voltai-vos para nós, Deus do 
universo!+ Olhai dos altos céus e 
observai.* Visitai a vossa vinha e 
protegei-a! - Foi a vossa mão di-
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reita que a plantou;* protegei-a, e 
ao rebento que firmastes!

3. - Pousai a mão por sobre o vos-
so Protegido,* o filho do homem 
que escolhestes para vós! - E nun-
ca mais vos deixaremos, Senhor 
Deus!* Dai-nos vida, e louvare-
mos vosso nome!

2ª Leitura: Hb 10,5-10
L. Leitura da Carta aos Hebreus.  
Irmãos: Ao entrar no mundo, Cris-

to afirma: “Tu não quiseste vítima 
nem oferenda, mas formaste-me 
um corpo. Não foram do teu agra-
do holocaustos nem sacrifícios 
pelo pecado. Por isso eu disse: ‘Eis 
que eu venho. No livro está escrito 
a meu respeito: Eu vim, ó Deus, 
para fazer a tua vontade’”. Depois 
de dizer: “Tu não quiseste nem 
te agradaram vítimas, oferendas, 
holocaustos, sacrifícios pelo peca-
do” – coisas oferecidas segundo a 
Lei – ele acrescenta: “Eu vim para 
fazer a tua vontade”. Com isso, su-
prime o primeiro sacrifício, para 
estabelecer o segundo. É graças a 
esta vontade que somos santifica-
dos pela oferenda do corpo de Je-
sus Cristo, realizada uma vez por 
todas. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 1,39-45 
A. (744) /:Aleluia, aleluia, aleluia, 

aleluia!:/
L. Eis a serva do Senhor; cumpra-

-se em mim a tua palavra!
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. Naqueles dias, Maria partiu 

para a região montanhosa, diri-
gindo-se, apressadamente, a uma 
cidade da Judéia. Entrou na casa 
de Zacarias e cumprimentou Isa-
bel. Quando Isabel ouviu a sau-
dação de Maria, a criança pulou 
no seu ventre e Isabel ficou cheia 
do Espírito Santo. Com um gran-
de grito, exclamou: “Bendita és 
tu entre as mulheres e bendito é o 
fruto do teu ventre!” Como posso 
merecer que a mãe do meu Senhor 

me venha visitar? Logo que a tua 
saudação chegou aos meus ouvi-
dos, a criança pulou de alegria 
no meu ventre. Bem-aventurada 
aquela que acreditou, porque será 
cumprido o que o Senhor lhe pro-
meteu”. - Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão de fé

A./B. (Nº 754/C) Ref. Creio, creio, 
amém!

A. 1. Creio em Deus Pai todo-
-poderoso,/ criador do céu e da 
terra./ E em Jesus Cristo, seu 
único Filho, nosso Senhor,/ que 
foi concebido pelo poder do Es-
pírito Santo;/

B. 2. nasceu da Virgem Maria; 
padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi 
crucificado, morto e sepultado./ 
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia,/

A. 3. subiu aos céus;/está sentado 
à direita de Deus Pai todo-pode-
roso,/ donde há de vir a julgar/ 
os vivos e os mortos./ 

B. 4. Creio no Espírito Santo; na 
Santa Igreja católica;/ na comu-
nhão dos santos;/ na remissão 
dos pecados;/ na ressurreição da 
carne; na vida eterna. Amém./

Preces dos fiéis
P. Com a atitude dos pobres e sim-

ples que se confiam a Deus, apre-
sentemos a Ele nossas preces co-
munitárias.

A. Ouvi-nos, ó Deus da paz e da 
alegria!

1. Para que a Igreja proporcione a 
todas as pessoas o feliz encontro 
com Cristo que dá novo rumo à 
vida, nós vos pedimos, Senhor.

2. Para reconhecermos vossa ação 
libertadora nos simples e nos po-
bres, nós vos pedimos, Senhor.

3. Para que povos destroçados pela 
guerra encontrem caminhos de 
paz, nós vos pedimos, Senhor.

4. Para que os encontros de Natal 
incentivem a solidariedade com 
os doentes, os pobres e esqueci-
dos da sociedade, nós vos pedi-
mos, Senhor.

5. Para que as famílias possam vi-
ver a alegria experimentada por 

Zacarias e Isabel antes mesmo do 
nascimento do Salvador, nós vos 
pedimos, Senhor.

6. Para que a celebração do Natal 
nos faça redescobrir a vossa ter-
nura e misericórdia que são desde 
sempre, nós vos pedimos, Senhor.

7. 
P. Já no final do Advento, rezemos 

a oração própria deste tempo: 
A. Vinde, Senhor Jesus, nascer 

nesta terra empobrecida; vin-
de renovar a esperança deste 
povo marcado pela angústia e 
sofrimento; vinde como luz da 
verdade neste tempo de tantas 
mentiras e falsidades; vinde 
tirar-nos do comodismo para 
assumirmos com decisão o com-
promisso transformador da fé 
na família e na comunidade; 
vinde fortalecer nossa união 
para partilhar nossa vida e nos-
sos bens; vinde libertar nossos 
corações do pecado para viver-
mos reconciliados convosco e 
com os irmãos; vinde trazer a 
paz para todos. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação

das oferendas
Anim.: Com o espírito de doação 

de Maria que foi servir Isabel, 
façamos a Deus a oferta de nossa 
preparação ao Natal.

A. (Nº 30) 1. As nossas mãos se 
abrem, mesmo na luta e na dor 
e trazem pão e vinho para espe-
rar o Senhor!

Ref. Deus ama os pobres e se fez 
pobre também, desceu à terra e 
fez morada em Belém!

2. As nossas mãos se elevam para, 
num gesto de amor, retribuir a 
vida que vem das mãos do Se-
nhor.

3. As nossas mãos se encontram 
na mais fraterna união. Fa-
çamos deste mundo a grande 
‘casa do pão’.

4. As nossas mãos sofridas nem 
sempre têm o que dar, mas vale 
a própria vida de quem prosse-
gue a lutar.

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 Espíri-
to Santo, que trouxe a vida ao 
seio de Maria, santifique estas 
oferendas colocadas sobre o 
vosso altar. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística IV
(Missal, p. 489)

Prefácio do Advento, IIA
(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 ali-
menta com o pão do céu e garante 
para todo o gênero humano a sal-
vação 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 divi-
na misericórdia em Jesus Cristo, 
nosso Salvador. Por isso, enquan-
to esperamos sua chegada, uni-
dos aos anjos e a todos os santos, 
cheios de esperança e alegria, nós 
vos louvamos, cantando a uma só 
voz:

A. (Nº 758 N) Ref. Santo, santo, 
santo, Senhor/ Deus do univer-
so, hosana nas alturas!

Os céus e toda a terra proclamam a 
vossa glória. Bendito é 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: TO-
MAI, TODOS, E COMEI: ISTO 

É O MEU CORPO, QUE SERÁ 
ENTREGUE POR VÓS.

Do mesmo modo, ele tomou em 
suas mãos o cálice com vinho, 
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.

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 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 oferecemos 
este sacrifício: o vosso servo o 
papa N., o nosso Bispo N., os bis-
pos do mundo inteiro, os presbí-
teros e todos os ministros, os fiéis 
que, em torno deste altar, vos ofe-
recem este sacrifício, o povo que 
vos pertence e todos aqueles que 
vos procuram de coração sincero.

A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
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 vontade do Pai conta mais, / e 
a visita foi Deus quem nos fez./ 
Mãe do Senhor, nossa mãe, / nós 
queremos contigo aprender: a 
justiça, a vontade do Pai, / e en-
tender o teu Filho que diz:

4. Povo de Deus, foi assim: / da 
verdade jamais se afastou./ Veio 
a morte e ficou nosso pão. / Vi-
sitou-nos e espera por nós! Mãe 
do Senhor, nossa mãe,  / nós 
queremos contigo aprender a 
verdade, a firmeza, o perdão, / e 
seguir o teu filho que diz:

P. OREMOS! Ó Deus, todo-podero-
so, tendo nós recebido o penhor 
da eterna redenção, fazei que, ao 
aproximar-se a festa da salvação, 
nos preparemos com maior em-
penho para celebrar dignamente 
o mistério do vosso Filho. Que 
vive e reina para sempre.  

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Na expectativa de ser a 
Mãe de nosso Salvador, Maria vi-
sitou Isabel. Na proximidade do 
Natal, podemos realizar gestos de 
solidariedade como ela.

A. (Nº 53) Ref. /:Com as lâmpa-
das acesas te esperamos, ó Se-
nhor;/ com as lâmpadas acesas 
te esperamos, ó Senhor.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus disponha o vosso coração 

para o Natal de seu Filho. Ele vos 
torne firmes na fé, alegres na espe-
rança, solícitos na caridade e vos re-
compense com a vida eterna quando 
vier de novo em sua glória. E Que 
vos abençoe Deus Onipotente e 
Eterno, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
P. Ide em paz e o Senhor sempre 

vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

“O Natal no dinamismo
da fé e da caridade”

A liturgia deste 4º domingo de Adven-
to põe em primeiro plano a figura de 
Maria, a Virgem Mãe, na expectati-
va de dar à luz Jesus, o salvador do 
mundo. Fixemos o olhar sobre ela, 
modelo de fé e de caridade. ...; 

O Evangelho da visita de Maria a 
Isabel, lido na liturgia deste do-
mingo, prepara-nos para viver 
bem o Natal, comunicando-nos 
o dinamismo da fé e da caridade. 
Este dinamismo é obra do Espí-
rito Santo: o Espírito de Amor 
que fecundou o seio virginal de 
Maria e que a levou a apressar-
-se ao serviço da prima idosa. 
Um dinamismo cheio de júbilo, 
como se vê no encontro entre as 
duas mães, que é um hino de ale-
gre exultação no Senhor, o qual 
realiza grandes coisas com os 
pequeninos que confiam n’Ele.

A Virgem Maria nos obtenha a 
graça de viver um Natal extro-
vertido, mas não dispersivo. 
Extrovertido: que no centro não 
esteja o nosso “eu”, mas o Tu de 
Jesus e o tu dos irmãos, sobretu-
do daqueles que têm necessidade 
de uma ajuda. (Papa Francisco, 
oração do Angelus, 23/12/2018)

Lembretes:
- Sexta-feira, 20h, Dom Adimir, Mis-

sa de Natal na Catedral São Jose.
- Sábado – NATAL de Nosso Se-

nhor Jesus Cristo – 08h, Dom 
Adimir, Missa no Santuário Dio-
cesano N. Sra. de Fátima.

- Domingo – Festa da Sagrada Fa-
mília, Jesus, Maria e José

Leituras da semana:
dia 20, 2ªf: Is 7,10-14; Sl 23(24); 

L 1,26-38; dia 21, 3ªf, S. Pedro 
Canísio: Ct 2,8-14 ou Sf 3,14-
18a; Lc 1,39-45; dia 22, 4ªf: 1Sm 
1,24-28; Sl 1 Sm 2; LC 1,46-56; 
dia 23, 5ªf: Ml 3,1-4.23-24; 
Sl24(25); L 1,57-66; dia 24, 
6ªf: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; 
Sl88(89); At 13,16-17.22-25; Lc 
1,67-79; dia 25, sáb., Natal de 
N. Sr. Jesus Cristo: Cel. da noi-
te: Is 9,1-6; Sl 95(96); Tt 2.11-
14; Lc 2,1-14; Cel. da aurora: Is 
62,11-12; Sl 96(97); Tt 3,4-7; Lc 
2,15-20; Cel. do dia: Is 52,7-10; 
Sl 97(98); Hb 1,1-6; Jo 1,1-18 
ou mais breve 1,1-5.5.9-14; dia 
26, dom., Sagrada Família, 
Jesus, Maria e José: Eclo 3,3-
7.14-17a; Sl 127(128); Cl 3,12-
21; Lc 2,41-52;
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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 Santos, 
possamos alcançar a herança eterna 
no vosso reino, onde, com todas as 
criaturas, libertas da corrupção do 
pecado e da morte, vos glorificare-
mos 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.: Ainda no seio materno, 

João Batista exultou de alegria 
pela presença de Cristo no ventre 
de Maria. Na comunhão eucarísti-
ca, nós temos a alegria de receber 
o próprio Corpo de Cristo como 
alimento. 

A. (Nº 47) 1. Povo de Deus, foi 
assim: / Deus cumpriu a pala-
vra que diz: “Uma virgem irá 
conceber”, / e a visita de Deus 
me fez mãe! Mãe do Senhor, 
nossa mãe, / nós queremos con-
tigo aprender a humildade, a 
confiança total, / e escutar o teu 
Filho que diz:

Ref. /:Senta comigo à minha mesa, 
/ nutre a esperança, reúne os ir-
mãos! Planta meu Reino, transfor-
ma a terra, / mais que coragem, tens 
minha mão!:/

2. Povo de Deus, foi assim: / nem 
montanha ou distância qual-
quer me impediu de servir e 
sorrir. / Visitei com meu Deus. 
Fui irmã! Mãe do Senhor, nos-
sa mãe, / nós queremos contigo 
aprender desapego, bondade, 
teu “Sim”, / e acolher o teu Fi-
lho o que diz:

3. Povo de Deus, foi assim: / meu 
menino cresceu e entendeu/ que 



1. RITOS 
INICIAIS

A. (Nº 65) 
1. Cristãos, 
vinde todos 

com alegres cantos./ Oh! vinde, 
oh! vinde até Belém./ Vede nasci-
do, 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!

4. Nasceu em pobreza, repousan-
do em palhas/ o nosso afeto lhe 
vamos dar./ Tanto amou-nos! 
Quem não há de amá-lo?

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

A. Amém.
P. Na imensa alegria de celebramos 

o nascimento do Salvador, o amor 
do Pai, a graça e a paz do Filho Re-
dentor e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco.  

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

A vida na liturgia
Anim.: Na celebração do Natal deste 

ano que foi dedicado a São José, no 
qual tivemos o jubileu de ouro da 
Diocese, olhando para o Menino 
do Presépio, contemplamos a bon-
dade de Deus. Nele encontramos a 
paz que tanto buscamos. Ele der-
ruba qualquer muro de separação 
para vivermos como irmãos. 

P. (... Natal, festa familiar / mani-
festação da Misericórdia de Deus 

/ troca de presentes motivada pelo 
grande presente de Deus a toda a 
humanidade.../...)   

 
Ato penitencial 

P. O mistério da misericórdia do 
Pai, revelado em seu Filho nasci-
do entre nós, “é fonte de alegria, 
serenidade e paz”. “Misericórdia é 
o ato último e supremo pelo qual 
Deus vem ao nosso encontro.”  
Peçamos-lhe perdão por não cor-
respondermos à sua bondade para 
conosco.

L. Senhor, Filho de Deus, que, nas-
cendo da Virgem Maria, vos fizes-
tes 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 família, 
tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus rico em misericórdia...

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 homem 
e a mulher à sua imagem, JESUS 
CRISTO, DEUS ETERNO E FI-
LHO DO PAI ETERNO, querendo 
santificar o mundo com a sua vin-
da, foi concebido por obra do Es-
pírito Santo e se fez homem; trans-
corridos nove meses, nasceu da 
Virgem Maria em Belém de Judá. 
Eis o Natal de nosso Senhor Jesus 

Cristo, segundo a natureza huma-
na. Venham, adoremos o Salvador. 
Ele é Emanuel, Deus Conosco. 

A. (Nº 715/J) Ref. Glória, glória, 
glória a Deus nas alturas./ E paz 
na terra, e paz na terra aos ho-
mens por Ele amados.

1. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso,/ nós vos lou-
vamos, nós vos bendizemos,/ nós 
vos adoramos, nós vos glorifica-
mos,/ 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 à direita do Pai, 
tende piedade de nós./ Só vós sois 
o Santo, só vós o Senhor./ Só vós 
o Altíssimo, Jesus Cristo,/ com o 
Espírito Santo, na glória de Deus 
Pai./ (Final) Amém! Amém!

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

Ou: 
P. OREMOS. (25/12) Ó Deus, que 

admiravelmente criastes o ser 
humano e mais admiravelmente 
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
(Lecionário Dominical, Natal do 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o Natal/Ano C – 24/25.12.2021

- Nasceu pobre entre os pobres para enriquecer-nos a todos
- Ano da Família Amoris Laetitia
- Fase Diocesana da 16ª Assembleia Geral Ord. do Sínodo dos Bispos – Sinodalidade: Comunhão, partici-
pação, missão
Cor litúrgica: BRANCO     Ano 43 - Nº 2549     Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

(Sugere-se o “anúncio do Natal” antes do glória [resumido da p. 38 do Diretório da Liturgia]; para após o 
Evangelho, a bênção do presépio; ver algum momento de participação especial de crianças...) 



Senhor C, missa da noite, Pauli-
nas-Paulus, p. 706-708 - No dia 
25, podem ser proclamadas as lei-
turas da missa do dia: Is 52,7-10; 
Hb 1,1-6; Jo 1,1-18, Lecionário p. 
712-715).

Anim.: Na gruta de Belém, casa do 
pão, resplandece a glória divina, 
brilha a luz para a humanidade 
envolta nas trevas de sua própria 
maldade.

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 habi-
tavam nas sombras da morte, 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 di-
vidirem 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 Ma-
diã. Botas de tropa de assalto, trajes 
manchados de sangue, tudo será 
queimado e devorado pelas chamas. 
Porque nasceu para nós um meni-
no, foi-nos dado um filho; ele traz 
aos ombros a marca da realeza; o 
nome que lhe foi dado é: Conselhei-
ro admirável, Deus forte, Pai dos 
tempos futuros, 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 zeloso do 
Senhor dos exércitos há de realizar 
essas 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 prodígios.

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 ensi-
na 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, Je-
sus Cristo. Ele se entregou por nós, 
para nos resgatar de toda maldade 
e purificar para si um povo que lhe 
pertença e que se dedique a praticar 
o bem. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 2,1-14 
A. (Nº 734) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
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 Je-

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

César Augusto publicou um decre-
to, ordenando o recenseamento de 
toda a terra. Esse 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 descen-
dência de Davi, José subiu da ci-
dade de Nazaré, na Galileia, até a 
cidade de Davi, chamada Belém, na 
Judeia, para registrar-se com Ma-
ria, sua esposa, que estava grávida. 

Enquanto estavam em Belém, com-
pletaram-se os dias para o parto, e 
Maria deu à luz o seu filho primogê-
nito. Ela o enfaixou e o colocou na 
manjedoura, pois não havia lugar 
para eles na hospedaria. Naquela 
região havia pastores que passa-
vam a noite 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 anun-
cio 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 faixas 
e deitado numa manjedoura”. E, de 
repente, juntou-se ao anjo uma mul-
tidão da coorte celeste. Cantavam 
louvores a Deus, dizendo: “Glória 
a Deus no mais alto dos céus, e paz 
na terra aos homens por ele ama-
dos”. - Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor!
(Depois de evangelho, pode-se fazer 

esta bênção do Presépio)

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 Cris-
to, nosso Salvador, e tornai-nos dig-
nos de participar de sua divindade, 
ele que assumiu nossa humanidade. 
Tornai a todos nós presépios que 
vos acolhem, ó Deus Salvador. Pelo 
mesmo Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
A. (Nº 66) 1. Bem no meio da his-

tória dos homens, / a promessa de 
Deus se cumpriu.

Ref. /:O natal é a festa da vida, fe-
liz, feliz natal!:/

3. Deus amou este mundo, esta ter-
ra, / que seu Filho Jesus enviou.



Homilia 
Profissão de fé

(Nº 754/A) A/B. Ref. Eu sei em 
quem depositei minha confiança!

A. 1. Creio em Deus Pai todo-po-
deroso,/ criador do céu e da ter-
ra./ E em Jesus Cristo, seu úni-
co Filho, nosso Senhor,/ que foi 
concebido pelo poder do Espírito 
Santo;/

B. 2. nasceu da Virgem Maria; 
padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi 
crucificado, morto e sepultado./ 
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia,/

A. 3. subiu aos céus;/está sentado 
à direita de Deus Pai todo-pode-
roso,/ donde há de vir a julgar/ os 
vivos e os mortos./ 

B. 4. Creio no Espírito Santo; na 
Santa Igreja católica;/ na comu-
nhão dos santos;/ na remissão 
dos pecados;/ na ressurreição da 
carne; na vida eterna. Amém./

Preces dos fiéis
P. Na celebração em que vivemos a 

grande alegria anunciada pelos an-
jos do nascimento de nosso Salva-
dor, elevemos nossa oração a Deus 
Pai em favor de toda a humanida-
de. 

A. Ouvi-nos, Deus de misericór-
dia!

L. 1. Para termos a simplicidade e a 
prontidão dos pastores de Belém 
em ir a Cristo, nós vos pedimos:

2. Para que a celebração do Natal 
faça crescer a unidade entre todos, 
nós vos pedimos:

3. Para que os encontros familiares 
de Natal renovem em todos o amor 
à própria família, nós vos pedimos:

4. Para que todos os nascituros te-
nham condições de nascer e cres-
cer felizes, nós vos pedimos:

5. Para que, a fim termos a paz anun-
ciada pelos anjos aos pastores, su-
peremos qualquer forma de violên-
cia, nós vos pedimos:

6. Para que as celebrações do tem-
po de Natal renovem nossos cora-
ções e nossas mentes para estarmos 
sempre a serviço da vida e da paz, 
nós vos pedimos:

P. Deus de bondade, que, nesta noite 
(neste dia), fizestes nascer da Vir-
gem Mãe o Salvador prometido há 

tantos séculos, escutai a nossa ora-
ção e, por vossa bondade, dai-nos 
a graça de O reconhecer em cada 
um dos nossos irmãos. Por Cristo, 
nosso Senhor.

P. A. Amém. 

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Podemos imaginar que os 

pastores levaram algo para ofere-
cer ao Menino da gruta de Belém 
e a seus pais. Ofereçamos o melhor 
de nós a Deus. 

A. (Nº 74) 1. Quando nasceste 
trouxeram ouro, / perfume e se-
das pra te servir. /:E os pobrezi-
nhos vestindo couro / vieram só 
ver-te, ver-te sorrir!:/

2. Hoje trazemos o pão e o vinho, / 
pomos a mesa do santo altar. /:Se 
a gruta ensina qual é o caminho, 
/ o altar revela que a lei é amar.:/

3. O mundo salvas tão docemen-
te: / numa família, a de São José! 
/:Possa esta mesa fazer da gente / 
irmãos unidos no amor e na fé./:

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 participar 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 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 758/D) Ref. Santo, santo, 
santo sois Senhor!/ Santo, santo, 
santo sois Senhor, nosso Deus!

1. O céu e a terra proclamam vossa 
glória. Hosana nas alturas, hosana 
nas alturas!

2. Bendito o que vem em nome do 
Senhor. Hosana nas alturas, hosana 
nas alturas!

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 Se-
nhor nosso, e pela força do Espírito 
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 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 deu a seus 
discípulos, dizendo:

TOMAI, 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 REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.

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

vós que nos libertastes pela cruz 
e ressurreição. 
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P. Celebrando agora, ó Pai, a memó-
ria do vosso Filho, da sua paixão 
que nos salva, da sua gloriosa res-
surreição 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 oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a Vir-
gem Maria, Mãe de Deus, com São 
José, seu esposo, os vossos Após-
tolos e Mártires, N.(o santo do dia 
ou o padroeiro) e todos os santos, 
que não cessam de interceder 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 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 misericór-
dia, todos os vossos filhos e filhas 
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.: A Virgem Maria apresentou 

seu Filho aos pastores. A Igreja nos 
oferece o Corpo dele em alimento 
na comunhão eucarística

A. (Nº 84) Ref. No presépio peque-
nino, Deus é hoje nosso irmão. E 
nos dá seu corpo e sangue nesta 
santa comunhão.

1. Para os homens que erravam nas 
trevas, lá do céu resplandece 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 alegria, 
mensageiros do céu vem cantar,

e aos pastores um anjo anuncia: 
Deus nasceu em Belém 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 terra, 
em Belém nasceu hoje um irmão. 
Ele humilha os soberbos e fortes 
e se faz dos pequenos o pão.

6. Poderosos e grandes da terra 
nem souberam da grande ale-
gria, mas pastores e pobres vie-
ram adorar ao Senhor com Ma-
ria.

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

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Os anjos disseram aos pas-
tores que a alegria que lhes anun-

ciavam seria para todo o povo. Se-
jamos missionários desta alegria a 
quem encontrarmos.

A. (Nº 81) Ref. /:A luz resplande-
ceu em plena escuridão, jamais 
irão as trevas vencer o seu cla-
rão!:/

 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, der-
rame em vossos corações a sua 
alegria e vos torne mensageiros do 
Evangelho. Ele vos conceda sua 
paz e seu amor, e vos torne partici-
pantes da Igreja celeste. 

A. Amém.
P. Abençoe-vos o Deus onipotente e 

eterno, 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.

(Nº 422) 1. Noite feliz!  Noite fe-
liz!/ Ó Senhor, Deus de amor, 
pobrezinho nasceu em Belém./ 
Eis na lapa Jesus, nosso bem! 
Dá-nos paz, ó Jesus./ Dá-nos 
paz, ó Jesus.

2. Noite feliz! Noite feliz!/ Ó Je-
sus, Deus da Luz, quão afável é 
teu coração!/ Que quiseste nas-
cer nosso irmão, e a nós todos 
salvar./ E a nós todos salvar.

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

Feliz Natal! Que a celebração do 
nascimento do Menino Deus na 
gruta de Belém renove para você 
e os seus, neste Natal e no próxi-
mo ano, a firme esperança de que 
com Ele podemos viver em co-
munhão e participação, superan-
do os desafios do atual momento 
histórico, na certeza de contar-
mos sempre com a bondade e o 
amor de Deus. Dom Adimir An-
tonio Mazali, Bispo diocesano de 
Erexim.



1. RITOS 
INICIAIS

A. (Nº 61) Ref. 
Nasceu Jesus, 
o Príncipe da 
paz, / brilhou 
a luz, Glória a 
Deus nos céus!

1. Os anjos cantam a vinda do Se-
nhor, / as nossas vozes se unem em 
louvor.

2. Pastores foram felizes adorar / 
humildemente o Deus a nos sal-
var.

4. José e Maria bem juntos a Je-
sus, / família santa, modelo que 
conduz.

5. A paz na terra chegou para ficar, / 
um Deus menino que vem nos con-
solar.

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

A. Amém.
P. Que o perdão e o amor de Jesus 

Cristo, nossa paz, rosto da miseri-
córdia do Pai, nascido e acolhido 
no Lar de Nazaré, estejam con-
vosco. 

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

A vida na liturgia
Anim.: Normalmente, o Natal reú-

ne as famílias. No clima natalino, 
elas são convidadas a olhar para 
o seu modelo, o Lar de Nazaré, 
como celebramos neste domingo, 
lembrando sua vocação e mis-
são na Igreja e no mundo, como 
destaca o ano da Família Amoris 
Laetitia.

P. (... Sagrada Família, modelo de 
nossos lares / família, primeiro 
ambiente da iniciação cristã, da 
experiência da misericórdia / final 
de ano, tempo oportuno de revi-
são e previsão, de especial ação 
de graças a Deus.... )

Ato penitencial 
Anim. No mistério da Família de Na-

zaré, podemos compreender hoje a 
família, lugar de santidade evangé-
lica, realizada nas condições mais 
comuns; da compreensão do de-
sígnio de Deus a respeito de nossa 
vida; de gratuidade para acolher o 
outro, para perdoar e ser perdoa-
dos. Invoquemos a misericórdia de 
Deus sobre nós e nossos lares.

L. Senhor, que fazeis brilhar o es-
plendor do verdadeiro amor na 
Família de Nazaré, tende piedade 
de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que vivestes a relação 

filial e amiga com os pais e os vi-
zinhos, o trabalho silencioso e a 
oração humilde na Casa de Naza-
ré, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que revelais o caráter 

sagrado e a beleza da família no 
projeto do Pai, tende piedade de 
nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Senhor da histó-

ria...
A. Amém. 

Glória
A. (Nº 715/I) Ref. /:Glória a Deus 

nas alturas e paz na terra aos 
homens por Ele amados!:/

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 à direita do 
Pai,/ tende piedade de nós./ Só 
vós sois o Santo, só vós o Senhor, 
só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,/ 
com o Espírito Santo, na gló-
ria de Deus Pai. (Final) Amém! 
Amém!

P. OREMOS. Ó Deus de bonda-
de, que nos destes a Sagrada 
Família como exemplo, conce-
dei-nos imitar em nossos lares 
as suas virtudes para que, uni-
dos pelos laços do amor, possa-
mos chegar um dia às alegrias 
da vossa casa. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, domingo 

da oitava do Natal – Sagrada Fa-
mília, Jesus, Maria e José, Pauli-
nas-Paulus, p. 716-720)

Anim.: Como a Sagrada Família de 
Nazaré, nossas famílias têm sua 
força no amor entre seus mem-
bros, na participação ativa na co-
munidade e no compromisso pelo 
bem de todas as pessoas. 

1ª Leitura: Eclo 3,3-7.14-17a 
L. Leitura do Livro do Eclesiásti-

co.
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. 

Comunidade em Oração 
Liturgia para a festa da Sagrada Família/Ano C – 26.12.2021

- Sagrada Família, inspiração e modelo das famílias 
- Ano da Família Amoris Laetitia
- Fase Diocesana da 16ª Assembleia Geral Ord. do Sínodo dos Bispos – Sinodalidade: Comunhão, 
participação, missão
Cor litúrgica: BRANCO     Ano 43 - Nº 2550     Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



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!

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: Cl 3,12-21 
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Colossenses (3,12-21). 
Irmãos: Vós sois amados por Deus, 

sois os seus santos eleitos. Por 
isso, revesti-vos de sincera mi-
sericórdia, bondade, humildade, 
mansidão e paciência, suportan-
do-vos uns aos outros e perdoan-
do-vos mutuamente, se um tiver 
queixa contra o outro. Como o 
Senhor vos perdoou, assim per-
doai vós também.  Mas, sobretu-
do, amai-vos uns aos outros, pois 
o amor é o vínculo da perfeição. 
Que a paz de Cristo reine em vos-
sos corações, à qual fostes cha-
mados 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 
vossos corações, cantai a Deus 
salmos, hinos e cânticos espiri-
tuais, em ação de graças. Tudo 
o que fizerdes, em palavras ou 
obras, seja feito em nome do Se-
nhor Jesus Cristo. Por meio dele 

dai graças a Deus, o Pai. Esposas, 
sede solícitas para com vossos ma-
ridos, como convém, no Senhor. 
Maridos, amai vossas esposas e 
não sejais grosseiros com elas. Fi-
lhos, obedecei em tudo aos vossos 
pais, pois isso é bom e correto no 
Senhor. Pais, não intimideis os 
vossos filhos, para que eles não 
desanimem. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus. 

Evangelho: Lc 2,41-52 
A. (Nº 751) /:Aleluia, aleluia! Ale-

luia, aleluia! Aleluia, aleluia, 
aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia, 
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, escrito por Lucas.
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Os pais de Jesus iam todos os anos 

a Jerusalém, para a festa da Pás-
coa. Quando ele completou doze 
anos, subiram para a festa, como 
de costume. Passados os dias da 
Páscoa, começaram a viagem de 
volta, mas o menino Jesus ficou em 
Jerusalém, sem que seus pais o no-
tassem. Pensando que ele estivesse 
na caravana, caminharam um dia 
inteiro. Depois começaram a pro-
curá-lo entre os parentes e conheci-
dos. Não o tendo encontrado, volta-
ram para Jerusalém à sua procura. 
Três dias depois, o encontraram no 
Templo. Estava sentado no meio 
dos mestres, escutando e fazendo 
perguntas. Todos os que ouviam o 
menino estavam maravilhados com 
sua inteligência e suas respostas. 
Ao vê-lo, seus pais ficaram mui-
to admirados e sua mãe lhe disse: 
“Meu filho, por que agiste assim 
conosco? Olha que teu pai e eu es-
távamos, angustiados, à tua procu-
ra”. Jesus respondeu: “Por que me 
procuráveis? Não sabeis que devo 
estar na casa de meu Pai?” Eles, 
porém, não compreenderam as pa-
lavras que lhes dissera. Jesus des-
ceu então com seus pais para Naza-
ré, e era-lhes obediente. Sua mãe, 

porém, conservava no coração to-
das estas coisas. E Jesus crescia em 
sabedoria, estatura e graça, diante 
de Deus e diante dos homens. - Pa-
lavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão de fé

S. (Nº 755) Creio em um só Deus,
A. Pai todo-poderoso, criador do 

céu e da terra,/ de todas as coi-
sas visíveis e invisíveis./

S. Creio em um só Senhor, 
A. Jesus Cristo, Filho Unigênito 

de Deus,/ nascido do Pai antes 
de todos os séculos:/ 

S. Deus de Deus, luz da luz, 
A. Deus verdadeiro de Deus ver-

dadeiro; gerado, não criado, 
consubstancial ao Pai./ 

Por ele todas as coisas foram fei-
tas./

S. E por nós, homens, 
A. e para nossa salvação, desceu 

dos céus:/
e se encarnou pelo Espírito Santo 

no seio da Virgem Maria, e se 
fez homem./ 

S. Também por nós, por nós 
A. foi crucificado sob Pôncio Pi-

latos; padeceu e foi sepultado./ 
Ressuscitou ao terceiro dia, con-

forme as Escrituras,/
S. e subiu aos céus, 
A. onde está sentado à direita 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./

S. Creio no Espírito Santo, 
A. Senhor que dá a vida, e pro-

cede do Pai e do Filho;/ e com o 
Pai e o Filho é adorado e glori-
ficado: ele que falou pelos pro-
fetas./

S. Creio na Igreja,
A. una, santa, católica e apostó-

lica./  Professo um só batismo 
para a remissão dos pecados./ 

S. E espero a ressurreição 
T. e espero a ressurreição dos 

mortos/ e a vida do mundo que 
há de vir!/ Amém! Amém!

Preces dos fiéis
P. A Deus, “que no mais íntimo de 

seu mistério é uma família”, apre-



sentemos nossas preces em favor 
de todas as famílias do mundo.

A. (Nº 756/M) Ó Senhor, que fa-
zeis maravilhas, dai o dom do 
amor às famílias.

L. 1. Para que as famílias sejam 
constituídas e vivam segundo o 
modelo do Lar de Nazaré, nós vos 
pedimos: 

2. Para que a Igreja tenha sempre 
mais o rosto de verdadeira famí-
lia, revelando a todos a proximi-
dade e o amor , nós vos pedimos: 

3. Para que a sociedade garanta o 
bem da família, seu princípio e 
fundamento, nós vos pedimos: 

4. Para que as famílias eduquem 
para a paz, para o compromisso 
social e para o cuidado com a casa 
comum, nós vos pedimos:

5. Com nosso Papa Francisco, reze-
mos: Jesus, Maria e José,

A. a vós confiamos todas as nos-
sas famílias; para que se reno-
vem nas maravilhas da graça.

L. Sagrada Família de Nazaré, es-
cola atraente do santo Evangelho:

A. ensina-nos a imitar as tuas vir-
tudes com uma sábia disciplina 
espiritual; doa-nos o olhar claro 
que sabe reconhecer a obra da 
providência nas realidades coti-
dianas da vida.

L. Sagrada Família de Nazaré,
A. faze renascer em nós a estima 

pelo silêncio, torna as nossas 
famílias cenáculo de oração e 
transforma-as em pequenas 
Igrejas domésticas; sustenta o 
nobre cansaço de todas as ativi-
dades.

L Sagrada Família de Nazaré,
A. cada família seja morada aco-

lhedora de bondade e de paz 
para as crianças e para os ido-
sos, para quem está doente e 
sozinho, para quem é pobre e 
necessitado.

L. Jesus, Maria e José
A. a vós com confiança rezamos, 

a vós com alegria nos confia-
mos. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim. Façamos das experiências 

familiares a nossa oferta a Deus.

A. (Nº 74) 1. Quando nasceste 
trouxeram ouro, / perfume e se-
das pra te servir. /:E os pobrezi-
nhos vestindo couro / vieram só 
ver-te, ver-te sorrir!:/

2. Hoje trazemos o pão e o vinho, 
/ pomos a mesa do santo altar. 
/:Se a gruta ensina qual é o ca-
minho, / o altar revela que a lei 
é amar.:/

3. O mundo salvas tão docemen-
te: / numa família, a de São 
José! /:Possa esta mesa fazer da 
gente / irmãos unidos no amor 
e na fé./:

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-a-
venturado São José, que firmeis 
nossas famílias na vossa graça, 
conservando-as na vossa paz. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística I
(Missal, p. 469)

- Prefácio do Natal do Senhor I,
(missal, p. 410)

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. No mistério da 
encarnação de vosso filho, nova 
luz da vossa glória brilhou para 
nós. E, reconhecendo a Jesus 
como Deus visível a nossos olhos, 
aprendemos a amar nele a divin-
dade que não vemos. Por ele os 
anjos celebram vossa grandeza e 
os santos proclamam vossa glória. 
Concedei-nos também a nós asso-
ciar-nos a seus louvores, cantando 
(dizendo) a uma só voz...

A. (Nº 758/B) Santo, santo, san-
to, Senhor, Deus do universo! O 
céu e a terra proclamam, pro-
clamam a vossa glória./ /:Hosa-
na nas alturas!:/ 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 nosso bispo (...) 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 vos-
sos filhos e filhas (...) e de todos 
os que circundam este altar, dos 
quais conheceis 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 fal-
tas, a segurança em suas vidas e a 
salvação que esperam.

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

P. Em comunhão com toda a Igre-
ja, celebramos o dia santo em que 
a Virgem Maria deu ao mundo o 
Salvador. Veneramos também a 
mesma Virgem Maria e seu espo-
so São José, os santos apóstolos e 
mártires: Pedro e Paulo, André e 
todos os vossos santos. Por seus 
méritos e preces, concedei-nos 
sem cessar a vossa proteção.

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, 
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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: 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, PRA RE-
MISSÃO 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 memó-
ria da paixão do vosso Filho, da 
sua ressurreição dentre os mortos 
e gloriosa ascensão aos céus, nós, 
vossos servos, e também vosso 
povo santo, vos oferecemos, ó Pai, 
dentre os bens que nos destes, o 
sacrifício 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.: Junto à mesa, a família 

aprofunda e renova sua convi-
vência.  Junto ao altar, a Igreja 
expressa e confirma sua dimensão 
familiar.

A. (Nº 92) Ref. /:Olhando a Sa-
grada Família, Jesus, Maria e 
José, saibamos fazer a partilha 
dos gestos de amor e de fé.:/

1. Maria, Mãe santa e esposa 
exemplar, José, pai zeloso volta-
do a seu lar. Jesus, Filho amado 
em missão de salvar, caminhos 
distintos num só caminhar.

2. Maria do Sim e do amor-doa-
ção, José, operário a serviço do 
pão; Jesus, ocupado com sua 
missão: 

três vidas distintas num só cora-
ção.

3. Se todas as mães em Maria se 
acharem, se todos os pais em José 
se espelharem, se todos os filhos 
em Cristo se olharem, serão mais 
família quanto mais se amarem.

P. OREMOS! Concedei-nos, ó 
Pai, na vossa bondade, que, 
refeitos com vosso sacramen-
to, imitemos continuamente 
a Sagrada Família, e, após as 
dificuldades desta vida, con-
vivamos com ela no céu. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso) 

Anim. Vivamos a missão da famí-
lia, berço da vida, nosso apoio, 
nossa educadora na fé.

A.(Nº 95)  Ref. /:Eu mais a minha 
família serviremos ao Senhor!:/

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

pela encarnação de seu Filho, ex-
pulsou as trevas do mundo, e com 
seu glorioso nascimento, transfi-
gurou este tempo, expulse do vos-
so coração as trevas dos vícios e o 
transfigure com a luz das virtudes. 

A. Amém. 
P. Aquele que anunciou aos pasto-

res pelo Anjo a grande alegria do 
nascimento do Salvador derrame 
em vosso coração a sua alegria e 
vos torne mensageiros do Evan-
gelho. 

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

seu Filho, uniu a terra ao céu, vos 
torne participantes da Igreja ce-
leste. 

A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus rico em mi-

sericórdia, Pai e Filho e Espírito 
Santo.

A. Amém.
P. Sede sempre agradecidos! Levai 

a todos a alegria que vem da fé em 
Jesus Cristo, Senhor do tempo e 
da história! Ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe, hoje e sempre!

A. Graças a Deus. 

Leituras da semana:
dia 27, 2ªf, S. João: 1Jo 1,1-4; Sl 

96(97); Jo 20,2-8; dia 28, 3ªf, 
Stos. Inocentes: 1Jo 1,5-2,2; Sl 
123(124); Mt 2,13-18;  dia 29, 
4ªf, S. Tomás Becket: 1Jo 2,3-11; 
Sl 95(96); Lc 2,22-35; dia 30, 
5ªf: 1Jo 2,12-17; Sl 95(96); Jo 
2,36-40; dia 31, 6ªf, S. Silvestre: 
1Jo 2,18-22; Sl 95(96); Jo 1,1-18. 
Janeiro de 2022 - dia 1º, sáb., 
Sta. Maria Mãe de Deus: Nm 
6,22-27; Sl 66(67); Gal 4,4-7; Lc 
2,16-21; dia 02, dom., Epifania 
do Senhor: Is 60,1-6; Sl 71(72); 
Mt 2,1-12 (Visita dos Magos).

No site da Diocese de Erexim
(www.diocesedeerexim.org.br)
este folheto dominical, caderno da ce-
lebração da Palavra de cada domingo, 
informativo diocesano e de paróquias 

semanal, jornal mensal, notícias diárias...


