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Advento:
tempo de preparação para o Natal

Escrito por Padre Evaldo César Souza, 
C.Ss.R - Jornalista e missionário redentorista

Advento é uma palavra latina que significa 
aproximar-se, vir chegando aos poucos. Durante as 
quatro semanas do Advento, a gente se prepara para 
o Natal. No Advento, ouvimos as vozes sempre atuais 
dos profetas bíblicos, anunciando a vinda do Messias. 
Também ouvimos a voz de João Batista e do próprio 
Jesus, anunciando a proximidade do Reino de Deus. 

Tempo do Advento é próprio do Ocidente. Foi instituído para que 
os fiéis se preparassem para a celebração do Natal, mas em pouco tempo 
adquiriu também um significado escatológico: de fato, recorda a dupla vinda 
do Senhor, isto é, a vinda entre os homens e a vinda no final dos tempos. 

O Advento é tempo de alegre expectativa. O tempo do Advento é para 
toda a Igreja, momento de forte mergulho na liturgia e na mística cristã. É 
tempo de espera e esperança, de estarmos atentos e vigilantes, preparando-
nos alegremente para a vinda do Senhor, como uma noiva que se enfeita, se 
prepara para a chegada de seu noivo, seu amado. 

Origem do Advento 
Há relatos de que o Advento começou a ser vivido entre os séculos IV 

e VII, em vários lugares do mundo, como preparação para a festa do Natal. 
No final do século IV, na Gália (atual França) e na Espanha, tinha caráter 
ascético, com jejum, abstinência e duração de 6 semanas como na Quaresma 
(quaresma de S. Martinho). Este caráter ascético para a preparação do Natal 
se devia à preparação dos catecúmenos para o batismo na festa da Epifania. 

Somente no final do século VII, em Roma, é acrescentado o aspecto 
escatológico do Advento, recordando a segunda vinda do Senhor. Só após 
a reforma litúrgica é que o Advento passou a ser celebrado nos seus dois 
aspectos: a vinda definitiva do Senhor e a preparação para o Natal, mantendo 
a tradição das 4 semanas. 

Teologia do Advento 
O Advento recorda a dimensão histórica da salvação, evidencia a 
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dimensão escatológica do mistério cristão e nos insere no caráter missionário 
da vinda de Cristo. Jesus, que de fato se encarna e se torna presença salvífica 
na história, confirmando a promessa e a aliança feita ao povo de Israel. Deus 
que, ao se fazer carne, plenifica o tempo (Gl 4,4) e torna próximo o Reino 
(Mc 1,15) . 

O Advento recorda também o Deus da revelação, Aquele que é, que 
era e que vem (Ap 1, 4-8), que está sempre realizando a salvação, mas cuja 
consumação se cumprirá no "dia do Senhor", no final dos tempos. 

O caráter missionário do Advento se manifesta na Igreja pelo anúncio 
do Reino e a sua acolhida pelo coração do homem, até a manifestação gloriosa 
de Cristo. 

As figuras de João Batista e Maria são exemplos concretos da 
missionariedade de cada cristão, quer preparando o caminho do Senhor, quer 
levando o Cristo ao irmão para o santificar. Não se pode esquecer que toda 
a humanidade e a criação vivem em clima de advento, de ansiosa espera da 
manifestação cada vez mais visível do Reino de Deus. 

 Espiritualidade do advento 
Deus é fiel às suas promessas: o Salvador virá; daí a alegre expectativa, 

que deve, nesse tempo, não só ser lembrada, mas vivida, pois aquilo que se 
espera acontecerá, com certeza. Portanto, não se está diante de algo irreal, 
fictício, passado, mas diante de uma realidade concreta e atual. A esperança 
da Igreja é a esperança de Israel, já realizada em Cristo, mas que só se 
consumará definitivamente na parusia do Senhor. Por isso, o brado da Igreja 
característico nesse tempo é "Maranatha"! Vem, Senhor Jesus! 

O tempo do Advento é tempo de esperança, porque Cristo é a nossa 
esperança (1Tm 1, 1); esperança na renovação de todas as coisas, na libertação 
das nossas misérias, pecados, fraquezas, na vida eterna, esperança que nos 
forma na paciência diante das dificuldades e tribulações da vida, diante das 
perseguições. 

O Advento também é tempo propício à conversão. Sem um retorno 
de todo o nosso ser a Cristo, não há como viver a alegria e a esperança 
na expectativa da Sua vinda. É necessário que "preparemos o caminho do 
Senhor" nas nossas próprias vidas, "lutando até o sangue" contra o pecado, 
através de uma maior disposição para a oração e mergulho na Palavra. Fonte: 
A12.com
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 2º Domingo do Advento A – 04.12.2022

 - Na esperança, viver a conversão para acolher o Senhor que vem.
 - Campanha para a Evangelização – “Evangelizar: graça e missão que se dá no encontro”.
 - Encontros de preparação ao Natal do Regional Sul 3 da CNBB – “Cristo é nossa força”.
 - Processo sinodal 2021-2024 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão. 
 - 3º Terceiro Ano Vocacional do Brasil – Vocação, graça e missão – Corações ardentes, pés a caminho.
  Cor litúrgica: ROXO                   Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS                    www.diocesedeerexim.org.br
   
1. RITOS INICIAIS
Quando se sabe da visita de alguém, vive-se a expectativa de sua 

chegada. Prepara-se algo para lhe oferecer. Neste tempo de Ad-
vento, na vigilância, buscando as coisas que não passam, vi-
vendo a conversão, preparamos a celebração do nascimento do 
nosso Redentor que vem realizar as promessas do Pai de justiça 
e de paz. Que ele nos encontre na harmonia e na concórdia. 

(Dia de oração pelas vocações e da partilha / Campanha para a Evangelização até 
o próximo domingo / Encontros de grupos de famílias / Solenidade da Imaculada 
Conceição – quinta-feira, dia santo, mas não feriado / ...)

A. (Nº 11) Eis o tempo em que o Espírito ora em nós: ...
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 reuniu no amor de Cristo.
P. (Convida alguém a acender a 2ª vela da coroa do Advento [branca, paz, profe-

tas-Isaías] enquanto diz):
A luz de Cristo, cujo Natal preparamos neste Avento, nos ajude a aguardá-lo numa 

vida pura e sem mancha e em paz! 
A. (nº5) 2. A segunda vela acesa / vem a vida clarear./ Rejeitemos, pois, as tre-

vas./ É Jesus quem vai chegar. 
Ref.: /:No advento a tua vinda nós queremos preparar./ Vem, Senhor, que é teu 

natal, vem nascer em nosso lar.:/

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P. ... (... pode ser o comentário acima)

Pedido de perdão
P. ... 
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- Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
- Cristo, que vindes salvar o que estava perdido, tende piedade de nós. 
A. Cristo, tende piedade de nós. 
- Senhor, que vindes criar um mundo novo, tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus todo-poderoso e fonte de amor...  
P. OREMOS. Ó Deus todo-poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedimos 

que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso 
Filho, mas, instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de 
sua vida. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 2º D. Adv. A, Paulinas-Paulus, p. 56-59).
Julgará os humildes com justiça

1ª Leitura: Is 11,1-10

Salmo: Sl 71(72)
S. Nos seus dias a justiça florirá!
A. Nos seus dias a justiça florirá!
S. 1. - Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus,* vossa justiça ao descendente da 

realeza! - Com justiça ele governe o vosso povo,* com equidade ele julgue os 
vossos pobres.

2. - Nos seus dias a justiça florirá * e grande paz, até que a lua perca o brilho! - De 
mar a mar estenderá o seu domínio,* e desde o rio até os confins de toda a terra!

3. - Libertará o indigente que suplica,* e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. - Terá 
pena do indigente e do infeliz, * e a vida dos humildes salvará.

4. - Será bendito o seu nome para sempre! * E que dure como o sol sua memória! 
- Todos os povos serão nele abençoados, * todas as gentes cantarão o seu louvor!

2ª Leitura: Rm 15,4-9
Cristo salva toda a humanidade

Evangelho: Mt 3,1-12
A. A. (Nº 743) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas! Todos hão de ver a salva-

ção do nosso Deus. 
A. Aleluia...
Convertei-vos porque o Reino de Deus está próximo
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Mensagem da Palavra de Deus
Saudação muito cordial a vocês reunidos nesta celebração na comunidade de 

____________________________________.
Ninguém é contra o conforto, o bem-estar. Cada um de nós deve buscar um 

nível de vida saudável para si sem, porém, deixar de pensar que os outros todos têm 
o mesmo direito. O que devemos evitar é o desperdício e o supérfluo. Mais ainda, 
devemos cuidar para que haja equilíbrio entre o consumo e a capacidade da terra. 
Não é que ela não tenha condições de fornecer alimento suficiente para todos. É que 
ele não é bem distribuído e o problema é a utilização desigual dos bens da parte de 
poucos privilegiados em prejuízo da grande maioria. Campanha para a Evangeliza-
ção e Campanha da Fraternidade trataram da questão climática. Papa Francisco es-
creveu uma encíclica sobre o cuidado da Casa Comum. São muitas as advertências 
de que a humanidade consome um quarto a mais dos bens que a terra efetivamente 
pode disponibilizar. Então, se nós não frearmos o consumismo compulsivo, mudan-
do nosso jeito de viver, acabaremos não conseguindo nos adaptar ao calor e a outras 
mudanças climáticas em razão do aquecimento global. 

Neste contexto, aparece de forma muito oportuna para nosso tempo a figura 
de João Batista, conforme o evangelho deste segundo domingo de Advento. Ele se 
apresenta de forma austera e sóbria, vestindo roupa feita de pelos de camelo com um 
cinturão de couro e se alimentava de gafanhotos e mel do campo. Denominava-se 
a si mesmo de voz a clamar no deserto. Pelo seu jeito de ser, revela-se uma figura 
anticonsumo, bem oposta ao nosso Natal comercial, e revela sua mensagem: a ne-
cessidade da conversão, da mudança de vida. 

Aos que reconheciam sinceramente seus pecados com disposição autêntica 
de corrigir-se, ele concedia o batismo da penitência em preparação para acolher ao 
Messias. Mas era duro e exigente com os fariseus e saduceus que se dirigiam a ele 
para o mesmo batismo sem sinais concretos de volta para o Senhor. Não se tratava 
de mero ritual para enganar os outros, a si mesmos e a Deus. Chamou-os de cobras 
venenosas e cobrou deles frutos comprovadores de verdadeira conversão. Alertou-
-os de que não adiantaria invocar Abraão por Pai e de que o machado já estava na 
raiz das árvores. A que não desse frutos seria cortada e jogada ao fogo. Advertiu-os 
também de que Deus estava com a pá na mão para limpar sua eira para recolher o 
trigo no armazém e jogar a palha no fogo. 

João Batista continua a pedir a todos nós a verdadeira conversão em prepara-
ção ao Natal. Para acolher Cristo que procura um lugar para nascer de novo deve-
mos mudar mente e coração. Devemos deixar-nos instruir por tudo o que está nas 
Escrituras, como diz São Paulo na segunda leitura deste domingo, pois foi para isto 
que elas foram escritas.  
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E devemos realizar esta mudança com frutos que a comprovem, como a prá-
tica da justiça, da fraternidade, do acolhimento mútuo, do louvor a Deus. Assim, 
estaremos realizando o sonho do profeta Isaías na primeira leitura de hoje. Em sua 
visão messiânica, os opostos viveriam em harmonia, o lobo e o cordeiro estariam 
juntos; não haveria danos e mortes em toda terra. 

A nossa preparação ao Natal também deve ter esses frutos. 
A todos e todas, votos meus e de Dom Adimir de que Deus os abençoe. 
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Diocesano.

Profissão da fé
S. (Nº 755) Creio em um só Deus,
A. Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra,/ de todas as coisas visíveis e 

invisíveis./
S. Creio em um só Senhor, 
A. Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus,/ nascido do Pai antes de todos os sé-

culos/ 
S. Deus de Deus, luz da luz, 
A. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não criado, consubstancial ao 

Pai./ 
S. Por ele todas as coisas foram feitas./
A. E por nós, homens, 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 Pilatos; padeceu e foi sepultado./ Ressuscitou ao 

terceiro dia, conforme 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 procede do Pai e do Filho;/ e com o Pai e o Filho é 

adorado e glorificado: ele que falou pelos profetas./
S. Creio na Igreja,
A. una, santa, católica e apostólica./  Professo um só batismo para a remissão 

dos pecados./ 
S. E espero a ressurreição 
A. e espero a ressurreição dos mortos/ e a vida do mundo que há de vir!/
Amém! Amém!
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Preces dos fiéis
P. A Deus que conta conosco para fazer florescer no mundo seu Reino de justiça e 

de paz, apresentemos nossas preces comunitárias.
A. A. (Nº 756/Y) Vossa Igreja eleva o clamor: escutai nossa prece, Senhor.
L. 1. Para que a Igreja, a exemplo de São João Batista, anuncie a vossa misericórdia 

apontando com firmeza os males que impedem a fraternidade e a paz em nossa 
sociedade, nós vos pedimos: 

2. Para que a Campanha da Evangelização ajude a todos a viver o compromisso do 
anúncio e do testemunho da Boa Nova da Salvação, nós vos pedimos:

3. Para que os encontros de preparação ao Natal renovem nossa vida familiar e co-
munitária, nós vos pedimos:

4. Para sermos sempre defensores dos direitos fundamentais de cada pessoa e cum-
pridores dos próprios deveres, nós vos pedimos: 

5. Para que cresça sempre mais o cuidado e a  restauração do meio ambiente, nós 
vos pedimos:

6. ... 
P. ...
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, 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 convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e 
de toda a humanidade. Amém.

3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 35) Ref. Que poderemos ao Senhor apresentar...
P. Acolhei, ó Deus, com bondade nossas humildes preces e oferendas, e, como 

não podemos invocar os nossos méritos, venha em nosso socorro a vossa 
misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
 D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus nosso louvor.
A. É justo e é nossa alegria.
D. Sim, ó Deus, é nosso dever, mas também nossa alegria cantar sempre vosso 

louvor porque nos dais este tempo de alegre espera pela vinda de vosso Filho 
para celebrarmos o mistério de seu Natal, a fim de que nos encontre vigilantes em 
oração e praticando a justiça. 



- 10 -

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor 
D. Nós bendizemos Deus de infinita misericórdia porque enviastes os profetas para 

anunciarem a vinda do Salvador, escolhestes da Virgem de Nazaré para ser sua 
Mãe e fizestes surgir João Batista para mostra-lo presente em nossa realidade.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Nós vos louvamos vosso Filho vem sempre ao nosso encontro na pessoa de cada 

irmão e irmã para que o acolhamos na fé e o testemunhemos no amor sincero, 
enquanto preparamos o seu Reino.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
Nós vos bendizemos, ó Deus, porque por vosso Espírito Santo conduzis vossa Igreja 

e a renovais a cada em sua missão de anunciar a salvação a toda a humanidade, 
com o Papa Francisco, Com Dom Adimir, com todos os bispos, com nosso(s) 
padre(s) _________________, com os ministros e todos os outros que estão a 
serviço das comunidades.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Nós vos somos agradecidos, ó Deus, por todas as pessoas que buscam a verda-

de, praticam a justiça, defendem o direito dos pobres, promovem os excluídos e 
constroem a paz.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Lembramos com gratidão nossos falecidos, membros de nossas famílias, partici-

pantes de nossa comunidade, entre eles _______________. Acolhei-os na assem-
bleia dos justos e dai-nos sempre a sua intercessão. 

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Sede propício à nossa louvação, ó Deus, porque feita em nome de quem nos 

garantiu que por ele sempre nos escutais, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor.
A. Amém. 

Rito da Comunhão Eucarística
D. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança de filhos, rezemos 

como ele nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstia consagradas no 
sacrário e deixa no altar....)

D. O Senhor nos disse que é o Pão vivo descido do céu e quem dele se alimenta tem 
a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus....

A. Senhor eu não sou digno....
D. Vigilantes na fé e na oração neste tempo de Advento, rezemos como Cristo nos 

ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstia consagradas no sacrário e deixa 
no altar....)

D. O Senhor, cujo Natal preparamos é a luz do mundo. Quem anda com Ele não 
caminha nas trevas, mas tem a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus....

A. Senhor, eu não sou digno...
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A. (Nº 44) 1. As colinas vão ser abaixadas, / os caminhos ...
P. OREMOS. Alimentados pelo pão espiritual, nós vos suplicamos, ó Deus, 

que, pela participação nesta Eucaristia, nos ensineis a julgar com sabedoria 
os valores terrenos e colocar nossas esperanças nos bens eternos. Por Cris-
to, nosso Senhor. 

A. Amém. 
P. (Pode propor dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese / encontros de grupos de famílias/ Vocações / Campanha para a Evan-
gelização/  ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Se tivermos misericórdia no coração, ternura e carinho no olhar para cada 

irmão e irmã, viveremos a harmonia com todos, prevista pelo profeta Isaías até 
mesmo entre os animais. 

A. (Nº 51)  /: Um canto de paz vem de Deus, /vem de Deus um canto de paz!/:
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus nos ajude a viver a conversão verdadeira e nos conceda a sua paz. 

Abençoe-nos Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e Espírito santo.
Amém. 
P. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus.

Coleta para a Evangelização - Todos são convidados a participar da Coleta para a 
Evangelização a ser realizada no próximo domingo, com oferta para a manutenção 
das atividades evangelizadoras e pastorais da Igreja em nível diocesano, regional 
e nacional, conforme orientação da CNBB. (Se houver envelopes distribuir, neste 
3º domingo da Campanha, a serem devolvidos no próximo domingo com oferta 
espontânea.) 

Lembretes: 
- segunda-feira, 08h30, reunião com os representantes do Apostolado da Oração no 

Centro Diocesano; 14h, reunião do Conselho de Presbíteros, Centro Diocesano; 
18h30, reunião do Conselho Econômico, também no Centro Diocesano. 

- Terça-feira, das 13h30 às 17h, encontro de formação com os coordenadores paro-
quiais da Cáritas, no Centro Diocesano. 

- Quinta-feira – Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. 
- Sexta-feira, às 19h30, missa e crismas na comunidade N. Sra. da Saúde, Floriano 
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 3º Domingo do Advento/Ano A – 11.12.2022

 - Na vigilância e na alegria, produzir frutos de justiça na preparação do caminho do Senhor
 - Conclusão da Campanha para a Evangelização: “Evangelizar: graça e missão que se dá no 
encontro”.
 - Encontros de preparação ao Natal do Regional Sul 3 da CNBB – “Cristo é nossa força”
 - Processo sinodal 2021-2024 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão. 
 - 3º Terceiro Ano Vocacional do Brasil – Vocação, graça e missão – Corações ardentes, pés 
a caminho.
    Cor litúrgica:  ROXO           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br  
 1. RITOS INICIAIS

Em meio às dificuldades e desafios da vida, à luz da fé e da espe-
rança, podemos perceber inúmeros sinais de bondade e de vida 
nova em nossa realidade. A liturgia hoje nos convida à alegria 
pela proximidade do Natal. Na conclusão da Campanha para a 
Evangelização com a coleta para a sustentação da ação da Igreja 
no anúncio da Boa Nova da Salvação em nosso País, louvemos a 

Deus, sempre fiel às suas promessas e que generosamente nos concede seus dons. 
 (---encerramento da Campanha para a Evangelização – “Evangelizar: graça e 

missão que se dá no encontro”. / Encontros de preparação ao Natal do Regional 
Sul 3 da CNBB – “Cristo é nossa força”/ Declaração dos Direitos Humanos 
[neste sábado – 10/12/1948] e Dia Internacional dos Povos Indígenas / N. Sra. de 
Guadalupe, padroeira da América Latina, segunda-feira / ...).

Peixoto, Paróquia Imaculada Conceição de Getúlio Vargas.
- Sábado – Dia Universal dos Direitos Humanos e Dia Internacional dos Povos In-

dígenas. 
- Sábado e domingo, 18h30, missa e crismas na igreja Imaculada Conceição, sede 

paroquial de Getúlio Vargas. 
- Domingo - 3º do Advento A – encerramento da Campanha da Evangelização com 

a respectiva coleta.

Leituras da semana:
Dia 5, 2ªf: Is 35,1-10; Sl 84(85); Lc 5,17-26; Dia 6, 3ªf, São Nicolau: Is 40,1-11; Sl 

95(96). Is 40,9-10); Mt 18,12-14; Dia 7, Sto. Ambrósio: Is 40,25-31; Sl 102(103; 
Mt 11,28-30; Dia 8, 5ªf, IMACULADA CONCEIÇÃO DE NOSSA SENHO-
RA, solenidade: Gn 3,9-15.20; Sl 97(98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38; Dia 9, 6ªf, 
S. João Diego: Is 48,17-19; Sl 1,1-2. 3. 4 e 6 (R/. cf. Jo 8, 12); Mt 11,16-19; Dia 
10, sáb.: Eclo 48,1-4. 9-11; Sl 79(80); Mt 17,10-13; Dia 11, dom., 3º do Adv: Is 
35,1-6a.10; Sl 145(146); Tg 5,7-10; Mt 11,2-11 (Jesus fala sobre João Batista).
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A. (Nº 23) 1. Enviado por Deus, João Batista chegou. / ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. A misericórdia infinita de Deus Pai, o amor inesgotável de seu Filho Jesus, na 

comunhão do Espírito da verdade, estejam convosco.
A. (Cantando) Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
P. (enquanto alguém acende a 3ª vela – rosa, alegria, João Batista – diz:) Na proxi-

midade do Natal, na conclusão da Campanha para a Evangelização, no processo 
da Assembleia do Sínodo dos Bispos, no 3º Ano Vocacional do Brasil, bendigamos 
a Deus pela alegria, pela luz de Cristo, sol de nossa vida, a quem esperamos neste 
Natal com todo o carinho de nosso coração. 

A. (nº. 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.:/

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P. .... (... pode ser o comentário acima)

Pedido de perdão
P. ...
- (Nº 681) Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós!
A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós!
A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós!
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de toda santidade,...
A. Amém. 
P. OREMOS. Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando fervo-

roso o natal do Senhor, dai chegarmos às alegrias da Salvação e celebrá-las 
sempre com intenso júbilo na solene liturgia. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 3º D. Adv. A, Paulinas-Paulus, p. 60-62)

1ª leitura: Is 35,1-6a.10
É o próprio Deus que vem para vos salvar.
L. Leitura do Livro do Profeta Isaías. 
Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como 
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um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Lí-
bano, o esplendor do Carmelo e de Saron; seus habitantes verão a glória do 
Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai 
os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: “Criai ânimo, não tenhais 
medo! Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus; é ele 
que vem para vos salvar”. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão 
(abrirão) os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a 
língua dos mudos. Os que o Senhor salvou, voltarão para casa. Eles virão a Sião 
cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos: cheios de gozo 
e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. - Palavra do Senhor. 

A. Graças, Senhor! Graças, Senhor! Graças, Senhor, por vossa Palavra!

Salmo: Sl 145(146)
S. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo!
A. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo!
S. 1. - O Senhor é fiel para sempre,* faz justiça aos que são oprimidos; - ele dá ali-

mento aos famintos, * é o Senhor quem liberta os cativos.
2. - O Senhor abre os olhos aos cegos,* o Senhor faz erguer-se o caído, - o Senhor 

ama aquele que é justo,* é o Senhor que protege o estrangeiro.
3. - Ele ampara a viúva e o órfão,* mas confunde os caminhos dos maus. - O Senhor 

reinará para sempre! * Ó Sião, o teu Deus reinará. 

2ª Leitura: Tg 5,7-10
Fortalecei vossos corações porque a vinda do Senhor está próxima.
L. Leitura da Carta de São Tiago.

Evangelho: Mt 11,2-11
A. (Nº 736) Ale, ale, aleluia! Ale, ale, aleluia! Ale, ale, aleluia! Aleluia, aleluia!
S. O Espírito do Senhor sobre mim fez sua unção, enviou-me aos empobrecidos a 

fazer feliz proclamação!
A. (Nº 736) Ale, ale, ...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Glória vós, Senhor! Glória a vós, Senhor! Glória a vós, Senhor, por vossa 

Palavra. 

Mensagem da Palavra de Deus
Com nosso Bispo Dom Adimir, saúdo a todos vocês reunidos na celebração 

dominical da Palavra de Deus  da comunidade de_______________________.
Uma palavra de conforto, uma mão amiga para amparar, o apoio de alguém 

de forte personalidade, gestos concretos de promoção humana, exemplos edificantes 
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de justiça, de retidão, de solidariedade fazem muito bem sempre e especialmente 
nas dificuldades maiores ou nos momentos de crise social. Para quem não faz bem 
uma palavra de esperança e de ânimo numa grande perda, de incentivo diante de um 
empreendimento novo, de elogio perante uma realização? Quem não sente esperança 
renovada no ser humano, quando no meio de tantas notícias más, aparece alguém 
procurando entregar ao dono determinada importância esquecida num lugar público, 
ou o policial de trânsito que prende quem lhe oferece dinheiro para evitar a autuação?

A Palavra de Deus deste terceiro domingo de Advento, chamado também 
da alegria, nos apresenta palavras de renovada esperança, sinais concretos da ação 
transformadora de Deus na vida das pessoas e algumas virtudes necessárias a todo 
seguidor de Cristo.

O profeta Isaías, na primeira leitura, fala ao povo em tempo de crise, depois da 
destruição de Jerusalém e de ser levado para o estrangeiro. Anuncia grandes trans-
formações. Exorta a todos a renovar o ânimo, superando a tristeza, vencendo o aba-
timento, fortalecendo as mãos cansadas e os joelhos cambaleantes, pois Deus vai 
intervir. Fará os cegos verem, os surdos ouvirem, os mudos falarem, os aleijados an-
darem sem dificuldades. Na certeza da ação de Deus, o profeta antevê tempos novos. 

Aquilo que o profeta previa, encontra sua realização em Jesus Cristo. Con-
forme o Evangelho deste domingo, João Batista, da prisão em que se encontrava, 
enviou discípulos seus perguntar a Cristo se era ele o Messias ou o povo devia es-
perar por outro. Jesus não respondeu diretamente sim ou não. Respondeu pedindo 
que eles contassem a João Batista o que ouviam e viam: os cegos vêem, os surdos 
ouvem, os coxos andam, os leprosos são curados, os mortos voltam à vida e a boa 
nova é anunciada aos pobres. São seis sinais da vinda do Messias. João Batista, que 
conhecia as escrituras, sabendo destes sinais deveria concluir: então o Messias já 
veio e é Jesus de Nazaré. 

Que sinais nós realizamos que comprovam a presença de Cristo onde nos 
encontramos e que estamos nos preparando bem para o Natal? 

Na segunda parte do Evangelho deste terceiro domingo de Advento, Jesus fala 
do próprio João Batista. Diz que ele não é como caniço que vai na onda do vento. 
Hoje muitas pessoas vivem ao sabor de novidades, sem princípios morais e sem fir-
meza na prática religiosa. Disse que João Batista não andava no luxo dos palácios, 
presa fácil dos desmandos. Assegurou que ele era um profeta verdadeiro. 

Imitemos João Batista e realizemos sinais que provam nosso seguimento a 
Cristo a fim de estarmos bem preparados para a festa do seu Natal.

Abraço meu e de Dom Adimir a cada um e cada uma de vocês. Tenham uma 
ótima semana.

Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Dioceano.
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Profissão da fé 
(Nº 754/A) A/B. Eu sei em quem depositei ...

Oração dos fiéis
P. Elevemos confiantes nossas preces a Deus fonte da verdadeira alegria e que nos 

convida a vivê-la em nossas famílias e comunidades.  
A. (Nº 756/Z) Vossa Igreja vos pede, ó Pai: Senhor, nossa prece escutai. 
1. Para que a Igreja no Brasil, com o testemunho de fé de todos e sua doação de 

recursos, possa proclamar sempre, em todas as situações, o alegre anúncio da sal-
vação em Cristo, nós vos pedimos, ó Deus. 

2. Para sermos pessoas íntegras, firmes na fé, perseverantes na prática do bem e da 
justiça, como São João Batista, nós vos pedimos, ó Deus. 

3. Para que todos tenham trabalho, saúde, liberdade, alimento e paz, sem males a 
perturbar seu coração, nós vos pedimos, ó Deus. 

4. Para que os cegos, surdos, aleijados, doentes tenham sempre a solidariedade fra-
terna das obras de misericórdia espirituais e corporais, nós vos pedimos, ó Deus. 

5. Para que os encontros deste tempo de Advento nas famílias, nos grupos, nos lo-
cais de trabalho favoreçam a celebração do Natal em seu verdadeiro sentido, nós 
vos pedimos, ó Deus. 

6. ...
P. ... (oração para viver o compromisso com a Evangelização...) Senhor Jesus Cris-

to, Vós deixastes aos apóstolos a missão de evangelizar.
A. Enviai também a nós, como anunciadores, para que vosso Evangelho conti-

nue penetrando na vida das pessoas e transformando a sociedade.
P. Despertai em nós a consciência sobre a grandeza da missão 
A. e a responsabilidade em participar no anúncio do evangelho.
P. Dai-nos um coração generoso para colaborar espiritual e materialmente na mis-

são.
A. Com a nossa doação, feita com alegria, queremos anunciar-Vos e ajudar 

outros a receberem a luz do vosso Natal. Amém!

3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 427) 1. A ti meu Deus, elevo meu coração....
P. Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar estes dons da nossa devoção, 

para que, ao celebrarmos a Palavra que nos confiastes, se realizem em nós 
as maravilhas da salvação. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
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Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos nosso louvor ao Senhor.
A. É justo e é nossa alegria 
D. Nós vos bendizemos, ó Pai, porque nos dais este tempo de preparação do Natal 

de vosso Filho, que nos enviais com a força de vosso Espírito para estabelecer a 
justiça, no amor e na verdade.

A. Nós vos louvamos porque nos salvais e conosco caminhais.
D. Nós vos louvamos, ó Deus de misericórdia, porque vosso Filho, nascido da Vir-

gem Maria em nossa humanidade, nos une à vossa divindade.
A. Nós vos louvamos porque nos salvais e conosco caminhais.
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora no 

mundo inteiro, com nosso Papa ...., nosso Bispo ...., nosso(s) padre(s) -----------, mi-
nistros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das comunidades.

A. Nós vos louvamos porque nos salvais e conosco caminhais.
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria e os santos 

como nossos modelos de vida e nossos intercessores. Que seu testemunho de fide-
lidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.

A. Nós vos louvamos porque nos salvais e conosco caminhais.
D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado 

entre nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, benfei-
tores de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...). Que 
eles vivam para sempre na vossa glória.

A. Nós vos louvamos porque nos salvais e conosco caminhais.
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso 
Filho, nosso Senhor.

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança de filhos, rezemos 

como ele nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstia consagradas no sa-
crário e deixa no altar....)

D. João Batista nos pede: Preparai os caminhos do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo....

A. (Nº 40) Ref. /:Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar,  ...
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P. OREMOS. Imploramos, ó Pai, vossa clemência para que a celebração da 
Palavra que realizamos nos purifique dos pecados e nos prepare para as 
festas que se aproximam. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
P. (Pode propor dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nos-

sa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da 
Diocese / encontros de grupos de famílias/ Campanha para a Evangelização/  ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Cristo veio ao mundo para renovar todas as coisas e dar a todos a verdadeira 

alegria. Cabe a cada um de nós viver de forma renovada e irradiar este dom do 
Evangelho. (Pausa)

Ref. /:Com as lâmpadas acesas te esperamos, ó Senhor;/ com as lâmpadas ace-
sas te esperamos, ó Senhor.:/

 P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que o Senhor nos torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. 

E que nos abençoe Deus onipotente e bondoso,... 
A. Amém. 
P. A alegria pela proximidade do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor 

vos acompanhe. 
Graças a Deus. 

Coleta da Campanha da Evangelização 2022: O grande gesto concreto da cam-
panha é angariar recursos para que a Igreja no Brasil tenha condições de continuar 
evangelizando, contribuindo para a superação de uma mentalidade individualista 
ao mesmo tempo em que promove a partilha de recursos voltada para o bem co-
mum. Assim, a Campanha para a Evangelização proporciona a vivência de uma 
fé madura, testemunhada em atitudes e ações coerentes de conversão pessoal per-
manente e de transformação social segundo o Evangelho garantindo que a Igreja 
Católica no Brasil tenha recursos para realizar a missão evangelizadora bem como 
a promoção de diversas iniciativas de formação, além de contribuir com a ma-
nutenção da CNBB nacional e também o financiamento de diversas iniciativas 
pastorais promovidas em seus 18 Regionais e nas Dioceses.

Lembretes:
12 –14h, reunião do Colégio de Consultores, no Centro Diocesano.
14 - 08h30, na sede paroquial da Catedral, reunião dos padres da Área Pastoral de 

Erexim.
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17, 10h, celebração do jubileu de ouro presbiteral do Pe. Adelar Pedro De David 
no Santuário Diocesano (Ordenado no dia 16/12/1972, em Severiano de Almeida, 
onde nasceu no dia 21 de julho de 1945. Ele está no Lar Sacerdotal no Seminário 
de Fátima).

18 - 4º Domingo do Advento A 

Leituras da semana:
dia 12, 2ªf, N. Sra. de Guadalupe: Gl 4,4-7; Sl 95(96); Lc 1,39-47; dia 13, 3ªf, Sta. 

Luzia: Sf 3,1-2.9-13; Sl 33(34); dia 14, 4ªf. S. João da Cruz: Is 45,6b-8.18.21b-25; 
Sl (84(85); Lc 7,19-23; dia 15, 5ªf: Is 54,1-10; Sl 29(30); Lc 7,24-30;  dia 16, 6ªf: 
Is 56,1-3a.6-8; Sl 66(67); Jo 5,33-36 dia 17, sáb.: Gn 49,2.8-10; Sl 71(72); Mt 
1,1-17; dia 18, dom., 4º do Adv.: Is 7,10-14; Sl 23(24); Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 (a 
origem de Jesus).

Testemunho de fé
Carlo Acutis e o Evangelho testemunhado no meio digital
Ele ofereceu seu sofrimento pelo Senhor, pelo Papa e pela Igreja. Costumava dizer 

que a Eucaristia era a sua autoestrada para céu e é chamado “ciberapóstolo da 
Eucaristia.

A contemporaneidade nos aproxima do jovem de 15 anos, falecido em 2006 por 
uma leucemia fulminante. Aparentemente não muito diferente de seus colegas, 
Carlo tinha hábitos comuns para um adolescente: encontrava os amigos, estudava, 
jogava futebol e passava muito tempo na internet. Foi ali que se tornou um após-
tolo por meio da tecnologia, realizando uma exposição virtual sobre os milagres 
eucarísticos do mundo inteiro.

Grande destaque na área da computação, o Beato Carlo Acutis olhava atentamente 
aos mais pobres e necessitados e oferecia o que tinha para ajudar a quem pre-
cisasse. Assim, com seu computador relativamente obsoleto, conseguiu alcançar 
milhares de pessoas em todos os continentes graças à sua personalidade e à forma 
como comunicava a sua fé. O desbravamento do meio digital como terreno fértil 
de evangelização transformou Carlo Acutis em um dos grandes precursores do 
anúncio e vivência do Evangelho nos meios online. Que seu exemplo de vida nos 
ajude a testemunhar uma Igreja jovem com os jovens e nos inspire no bom uso das 
redes sociais para a transmissão da fé. (Do livreto de Advento-Natal do Regional 
Sul 3 da CNBB. p. 31-32) 

Livraria Diocesana – No Centro Diocesano, na entrada da esplanada do Santu-
ário – Bíblias, livros de liturgia, de formação, de mensagens, cartazes, cartões, 

terços, imagens diversas, assinatura dos livretos de liturgia de cada dia Igreja em 
Oração (CNBB), Liturgia Diária (Paulus), Deus Conosco (Editora Santuário).
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 4º Domingo do Advento/Ano A –18.12.2022

 - A virgem Maria, humilde serva do Senhor, conceberá e dará à luz nosso Salvador
 - Processo sinodal 2021-2024 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão. 
 - 3º Terceiro Ano Vocacional do Brasil – Vocação, graça e missão – Corações ardentes, pés a caminho.
   Cor litúrgica: ROXO           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS             www.diocesedeerexim.org.br  
1. RITOS INICIAIS
Com a resposta humilde e generosa de Maria e José, Deus faz chegar 

a nós o grande presente de seu Filho, cujo Natal festejaremos em 
breve. Que esta celebração nos ajude a dar nosso sim alegre e 
total a Deus, inspirados em São José e Maria, para o bem de nossa 
família e de nossa comunidade neste terceiro Ano Vocacional do 
Brasil, buscando ter corações ardentes e pés a caminho.

 (final da preparação ao Natal; troca de presentes, expressando o grande presente 
de Deus para todos /celebração do jubileu de ouro de ordenação presbiteral do 
Pe. Adelar Pedro De David, neste sábado, no Santuário Diocesano N. Sra. de 
Fátima ...).

A. (Nº 14) Como o sol nasce da aurora, de Maria ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém. 
P. Que a graça, a paz e a ternura de Cristo, que se encarnou no seio da Virgem Maria, 

por obra do Espírito Santo, pelo infinito amor de Deus Pai, estejam convosco.
A. (cantando) Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
P. (motiva acender 4ª vela da coroa de advento [vermelha, amor, Maria e José] e 

diz:) Nós vos bendizemos, ó Deus, Pai de bondade, porque enviais vosso Filho 
ao mundo por meio de Maria, vossa serva, e de José, homem justo, pela ação de 
vosso Espírito. Fazei brilhar a luz da salvação em nossa vida, Jesus Cristo, o sol 
da justiça, o rosto da vossa misericórdia.

A. (nº 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 
preparar./ Vem, Senhor, que é teu natal,/ vem nascer em nosso lar.:/

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P. ... (... pode ser o comentário acima)

Pedido de perdão
P. ...
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- (Nº 696) Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
- Ó Cristo, que continuamente nos visitais, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que um dia vireis a julgar nossas obras, 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 corações para 

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

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 4º D. Adv. A, Paulinas-Paulus, p. 63-65)

1ª Leitura: Is 7,10-14
Eis que uma virgem conceberá.

Salmo: Sl 23(24)
S. O Rei da Glória é o Senhor onipotente; abri as portas para que ele possa entrar!
A. O Rei da Glória é o Senhor onipotente; abri as portas para que ele possa 

entrar!
S. 1. - Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra,* o mundo inteiro com os seres 

que o povoam; - porque ele a tornou firme sobre os mares,* e sobre as águas a 
mantém inabalável.

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

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

2ª Leitura: Rm 1,1-7
Jesus Cristo, descendente de Davi Filho de Deus.

Evangelho: Mt 1,18-24
A. (Nº 729) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Chamar-se-á Emanuel que 

significa: Deus conosco.
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus
Com alegria, junto com nosso Bispo Diocesano, Dom Adimir, saúdo a todos 

vocês participantes da celebração dominical da Palavra de Deus na comunidade de 
__________________.

O sonho faz parte da vida de todas as pessoas. Temos sonhos noturnos, 
durante o sono. Muitos se inquietam com seus sonhos noturnos e recorrem a magos 
e adivinhos para buscar explicações e pedir proteção ou apelam para alguma prática 
de cunho religioso ou até supersticiosa. Deixemos para a psicologia e outras ciências 
explicar estes sonhos, resultado de nosso subconsciente. E evitemos orientar nossa 
vida ou alterar seu rumo por causa deles.

Há sim sonhos maléficos. Talvez se deva dizer que há coisas que provocam 
sonhos prejudiciais nas pessoas. Poderíamos lembrar as vitrines e os anúncios do 
natal comercializado que as faz cobiçar bens muito acima de suas possibilidades, 
deixando-as com gosto amargo de frustração ou, recorrendo às facilidades do 
crediário, acabam acumulando dívidas muitas vezes impagáveis.

Mas falemos de outros sonhos. Aqueles que manifestam esperança e revelam 
grandeza de coração, ideais elevados. Nesses devemos acreditar. Martin Luther King 
sonhava com a superação da discriminação racial nos Estados Unidos. Ghandi, com 
a liberdade da Índia. E quem não deveria sonhar com a paz em todas as famílias, 
pela liberdade e pela justiça, pela preservação do planeta, casa de todos nós? Quem 
não deveria sonhar com a vida organizada segundo Deus?

O Advento já nos recordou o sonho do profeta Isaías por um mundo novo, 
com harmonia até entre os seres opostos, com o lobo e o cordeiro vivendo juntos. 
João Batista sonhava ver preparados os caminhos de Deus.

Na liturgia deste último domingo da preparação ao Natal, contemplamos o 
sonho de José e de Maria. Confiantes nas promessas divinas, aguardavam ansiosos a 
vinda do Salvador. Por que não dizermos: sonhavam com o nascimento do Salvador. 
O que não esperavam era serem chamados para colaborar na realização desta 
promessa. José era um homem justo. Seu projeto era casar com Maria. Mas vendo-a 
grávida antes de morarem juntos, duvidou e teve medo. Queria até abandonar Maria. 
Debatendo-se com o que se passava, em sonho, o anjo do Senhor lhe revelou que 
a gravidez de sua noiva era obra do Espírito Santo e que ela daria à luz um Filho a 
quem ele daria o nome de Jesus, colocando-a na descendência do rei Davi. Assim se 
cumpriria a profecia de Isaías, conforme a primeira leitura deste domingo: A Virgem 
conceberia e daria à luz Filho que seria chamado Emanuel, Deus conosco. José não 
teve mais dúvidas e acolheu Maria sua esposa. 

Que este tempo de preparação para o Natal de Jesus renove em nós grandes 
sonhos. Não sonhos de coisas que cabem em pacotes de presentes. Mas sonhos que 
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reavivam em nós o espírito de Maria que se declara a serva do Senhor e de José que 
a acolhe em sua casa. Que possamos acolher em nossa vida o Filho que eles nos dão, 
anunciando-o e testemunhando-o a todos. 

Nosso abraço, meu e de Dom Adimir a todos, com votos de frutuosa semana.

Profissão da fé
A./B. (Nº 754/ B) Ref. Creio, creio, creio, Senhor, ...

Oração dos fiéis
P. Próximos do Natal de Jesus, elevemos nossas súplicas a Deus Pai para que a vinda 

do Salvador confirme a fé dos que n’Ele colocam sua esperança e a faça brilhar 
naqueles que O procuram.

A. Manifestai a todos, Senhor, a vossa glória.  
1. Para que, a exemplo de José e de Maria, estejamos sempre disponíveis e prontos 

ao que nos pedirdes, nós vos pedimos, ó Deus:
2. Para que os pais e as mães imitem José e Maria e os filhos a Jesus e assim nossas 

famílias vivam a harmonia e a paz, nós vos pedimos:
3. Para que os diversos serviços da comunidade cristã e das entidades de promoção 

humana tenham sempre pessoas disponíveis e os recursos necessários, nós vos pedimos: 
4. Para que as celebrações natalinas tornem mais unidas nossas famílias e nossas 

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

realizando o que deles esperais, nós vos pedimos:
6. Para que sejam prolongadas ao longo de todo o ano as iniciativas de Natal em 

favor dos mais necessitados, nós vos pedimos:
7. .... 
P. Vinde, Senhor Jesus, nascer nesta terra empobrecida; vinde renovar a esperança 

deste povo marcado pela angústia e sofrimento; 
A. vinde como luz da verdade neste tempo de tantas mentiras e falsidades; 

vinde tirar-nos do comodismo para assumirmos com decisão o compromisso 
transformador da fé na família e na comunidade; 

P. vinde fortalecer nossa união para partilhar nossa vida e nossos bens; 
A. vinde libertar nossos corações do pecado para vivermos reconciliados 

convosco e com os irmãos; vinde trazer a paz para todos. Amém.

3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 443) Ref. Não se deve dizer...
P. Ó Deus, que o mesmo Espírito Santo, que trouxe a vida ao seio de Maria, 

santifique nossas vidas para vivermos sempre conforme vossa santa vontade. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
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Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos nosso louvor ao Senhor.
A. É justo e é nossa alegria.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos pela presença da Virgem 

Maria no mistério de nossa salvação. De seu seio Virginal, por obra do vosso 
Espírito, germinou quem nos alimenta com o pão do céu e nos garante a salvação 
e a paz. 

A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. Nós vos bendizemos, ó Deus de misericórdia, porque em Maria nos dais de novo 

a graça perdida pelo pecado original. Se foi grande a nossa culpa, bem maior é 
vossa misericórdia.

A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora no 

mundo inteiro, com nosso Papa Francisco, com todos os bispos, nosso(s) padre(s) 
-----------, ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das 
comunidades.

A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão pela Virgem Maria, nossa mãe, pelo justo José 

e pelos santos porque nos revelam o caminho da santidade. Que seu testemunho de 
fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.

A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. A vós nosso agradecimento, ó Deus de infinita misericórdia, pela presença e participação 

na construção de vosso Reino dos nossos irmãos e irmãs falecidos, (pode citar o nome 
dos últimos que morreram...). Que eles vivam para sempre na vossa glória.

A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso 
Filho, nosso Senhor.

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Obedecendo à palavra de Cristo e guiados por seu Espírito, rezemos como ele 

nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstia consagradas no sacrário e 
deixa no altar....)

D. Jesus garante que quem se alimenta de seu Corpo, dado para a vida do mundo, 
permanece nele e ele com quem o recebe. Eis o Cordeiro de Deus...

A. Senhor, eu não sou digno....
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A. (Nº 46) Da cepa brotou a rama, / da rama brotou ...
P. OREMOS. Ó Deus todo-poderoso, tendo nós acolhido a vossa Palavra (e 

recebido a Sagrada Comunhão Eucarística), fazei que, ao aproximar-se 
a festa da salvação, nos preparemos com maior empenho para celebrar 
dignamente o mistério do vosso Filho. Que vive e reina para sempre. 

A. Amém. 
P. (Pode propor dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese / encontros de grupos de famílias/ Vocações / jubileu de ouro de 
ordenação presbiteral do Pe. Adelar Pedro De David neste sábado no Santuário 
Diocesano/  ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: A solenidade do Natal está próxima. Fiquemos atentos à voz de Deus e não 

à do consumismo, para estarmos melhor preparados para acolher Aquele que vem 
para nos salvar.

A. (Nº 52) 1. Maria do sonho de Deus, do sonho mais lindo que é seu. Do sonho 
de povo em clamor: ‘Que venha Jesus Salvador’.

Ref. Sonho lindo encantador, esperança, amor e fé. Sonha Deus libertador com 
Jesus de Nazaré.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus misericordioso nos ilumine com o advento de seu Filho, nos torne firmes 

na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade; alegrando-nos, agora, pela 
vinda do Salvador, sejamos recompensados com a vida eterna, quando vier em 
sua glória; e que nos abençoe o mesmo Deus de bondade infinita, Pai e Filho e 
Espírito Santo.

A. Amém!
P. A esperança na vinda do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe.
A. Graças a Deus.

Lembretes:
- Sábado, 19h, Dom Adimir, missa de Natal na Catedral São José.
- Domingo – NATAL de Nosso Senhor Jesus Cristo – 08h, Dom Adimir, missa no 

Santuário Diocesano N. Sra. de Fátima.
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Leituras da semana:
dia 19, 2ªf: Jz 13.2-7.24-25a; Sl 70(71); Lc 1,5-25;  dia 20, 3ªf: Is 7,10-14; Sl 

23(24); Lc, 1,26-38; dia 21, 4ªf: Ct 2,8-14 ou Sf 3,14-18a; Lc 1,39-45; 22, 5ªf: 1 
Sm 1,24-28; Sl 1 Sm 2,1.4-5.6-7; Lc 1,46-56; dia 23, 6ªf, S. João Câncio: Ml 3,1-
4.23-24; Sl 24 (25); Lc 1,57-66; dia 24, sáb.: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Sl 88(89); 
Lc 67-79; dia 25, dom., NATAL DE NOSSO SENHOR  JESUS CRISTO: Is 
9,1-6; Sl 95(96); Tt 2,11-14; Lc 2,1-14;   

“São José no projeto de Deus”
Neste quarto e último domingo de Advento, o Evangelho (cf. Mt 1, 18-24) guia-

nos rumo ao Natal através da experiência de São José, uma figura aparentemente 
secundária, mas em cuja atitude está encerrada toda a sabedoria cristã. Com 
João Batista e Maria, ele é um dos personagens que a liturgia nos propõe para 
o tempo de Advento; e dos três, é o mais modesto. Alguém que não prega, não 
fala, mas procura cumprir a vontade de Deus; e fá-lo no estilo do Evangelho e das 
Bem-Aventuranças. Pensemos: “Felizes os pobres em espírito, porque deles é o 
Reino do Céu” (Mt 5, 3). E José é pobre porque vive do essencial, trabalha, vive 
do trabalho; é a pobreza típica daqueles que estão conscientes de que em tudo 
dependem de Deus e nele depositam toda a sua confiança.

... José confia totalmente em Deus, obedece às palavras do Anjo e recebe Maria. 
Foi precisamente esta confiança inabalável em Deus que lhe permitiu aceitar uma 
situação humanamente difícil e, num certo sentido, incompreensível. Na fé, José 
compreende que o menino gerado no ventre de Maria não é seu filho, mas o Filho 
de Deus, e ele, José, será o seu guardião, assumindo plenamente a sua paternidade 
terrena. O exemplo deste homem manso e sábio exorta-nos a elevar o olhar e a 
impeli-lo mais além. Trata-se de recuperar a surpreendente lógica de Deus que, 
longe de pequenos ou grandes cálculos, é feita de abertura a novos horizontes, a 
Cristo e à sua Palavra.

A Virgem Maria e o seu casto esposo José nos ajudem a pôr-nos à escuta de Jesus 
que vem e que pede para ser acolhido nos nossos projetos e nas nossas escolhas. 
(Papa Francisco, oração do Angelus, 22/12/2019)

“O Natal nos fala da fragilidade e da fortaleza, da ternura e do amor de 
Deus por cada um de nós. Deixe que esse amor divino reacenda a chama 
do amor, da fé e da esperança no seu coração, no coração de sua familia 
e da sua comunidade” (da apresentação do libreto de Advento-Natal do 
Regional Sul 3 da CNBB)
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 Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o Natal/Ano A – 24/25.12.2022

 - Em seu Filho nascido em Belém, Deus faz brilhar a luz da salvação para a humanidade 
 - Processo sinodal 2021-2024 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão. 
 - 3º Terceiro Ano Vocacional do Brasil – Vocação, graça e missão – Corações ardentes, pés a 
caminho. 
   Cor litúrgica: BRANCO Secr. Dioc. de Pastoral     –     Erechim/RS     www.diocesedeerexim.org.br

(Nota: Sugere-se o “anúncio do Natal” antes do glória [resumido da 
p. 40 do Diretório da Liturgia]; para após o Evangelho, a bênção do 
presépio; ver algum momento de participação especial de crianças...) 

Para nós, o verdadeiro e único motivo das festas destes dias é o 
mistério divino que celebramos na liturgia: Deus é fiel às suas 
promessas e nos dá seu Filho, nascido na gruta de Belém. Nasci-
do pobre entre nós, Ele é o Sol da justiça que brilha nas trevas deste mundo; Ele 
vem trazer paz e salvação para todos; vem renovar a vida.

 (... Natal, festa de família... troca de mensagens, felicitações porque recebemos a 
grande mensagem divina: nasce para nós o Salvador... / celebração do jubileu 
de prata presbiteral do Pe. José Carlos Sala, Reitor do Santuário e Seminário de 
Fátima, terça-feira / festa da Sagrada Família, sexta-feira / ...)

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 65) 1. Cristãos, vinde todos com alegres cantos. ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nasce entre nós da Virgem 

Maria, por obra do Espirito Santo, manifestando a infinita bondade de Deus Pai 
pela humanidade, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P. ... (... pode ser o comentário acima)

Pedido de perdão
P. ...
- Senhor, que nascendo da Virgem Maria, vos fizestes nosso irmão, tende piedade 

de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
- Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tende pie-

dade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
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- Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, tende piedade 
de nós.

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

Anúncio natalino (abreviado) e Glória
P. Transcorridos muitos séculos desde que Deus criou o mundo e fez o homem à sua 

imagem; no ano 538 do edito de Ciro autorizando a volta do exílio e a reconstru-
ção de Jerusalém; no quadragésimo segundo ano do império de Cesar Augusto, 
enquanto reinava a paz sobre a terra, JESUS CRISTO DEUS ETERNO E FILHO 
DO ETERNO PAI, querendo santificar o mundo com a sua vinda, nove meses de-
pois de sua concepção, nasceu em Belém de Judá, da Virgem Maria, feito homem. 
Nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. 

A. (Nº 715/D) Ref. Glória a Deus nas alturas e paz ...
P. OREMOS. (24/12) Ó Deus, que fizestes resplandecer esta noite santa com a 

claridade da verdadeira luz, concedei que, tendo vislumbrado na terra este 
mistério, possamos 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. PNS-
rJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Natal do Senhor, Lecionário Paulinas-Paulus, p. 74-76; as leituras do dia seriam: Is 

52,7-10; Hb 1,1-6; Jo 1,1-18, do Lecionário, p. 80-84)

1ª Leitura: Is 9,1-6
Foi-nos dado um filho

Salmo: Sl 95(96)
S. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
A. Hoje nasceu para nós o Salvador, 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 salvação,* manifestai a sua glória entre as nações, - e 

entre os povos do universo seus prodígios! * e entre os povos do universo seus 
prodígios.
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3. - O céu se rejubile e exulte a terra,* 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 julgará com lealdade. 

2ª Leitura: Tt 2,11-14
Manifestou-se a bondade de Deus para toda a humanidade

Evangelho: Lc 2,1-14
A. (Nº 731) Alê, alê, aleluia. Alê, alê, aleluia. /:Alê, alê, aleluia, alê, aleluia!:/
L. Eu vos trago a boa nova de uma grande alegria: é que hoje vos nasceu o Salvador, 

Cristo, o Senhor.
A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.

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 salvação. Aben†çoai este presépio, que recorda o nascimento de 
Jesus Cristo, nosso Salvador, e tornai-nos dignos de participar de sua divindade, 
ele que assumiu nossa humanidade. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Mensagem da Palavra de Deus
Na alegria do Natal, Dom Adimir e eu saudamos vocês participantes da cele-

bração litúrgica desta comunidade de _________________________.
A cada ano, celebramos o Natal com sua capacidade de sensibilizar-nos. O 

Natal tem força irresistível de aproximação entre as pessoas, de aconchego familiar, 
de troca de mensagens, de brindes. E por que não vivermos cada dia este espírito? 
- o padre cantor Zezinho garante: tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um 
dia......

Por que o Natal tem sempre esta força de estabelecer um clima diferente, 
aconchegante? - porque aparece a bondade de Deus; porque no Natal celebramos a 
humanização de Deus a fim de que o ser humano se divinize; porque no Natal po-
demos compartilhar a alegria do Deus conosco. O Natal tem esta força porque nele 
percebemos quanto Deus aposta no ser humano. Os meios de comunicação artística 
e de comunicação social transmitem certo pessimismo. Existe mesmo uma degra-
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dação pessoal, moral, ecológica; campeia uma perversa exclusão social. Mesmo 
assim, Deus crê em nós. Por isto o Natal chega com otimismo esperançoso. Em cada 
Natal, a esperança renasce. 

Em cada Natal, olhamos para uma criança, num ambiente pobre, junto dos po-
bres. Uma criança entre os últimos e anunciada para eles como salvador. Os pastores 
não eram tão inocentes e tão bondosos como se costuma descrevê-los. Eram tidos 
como impuros, não tinham autorização para entrar no templo e não podiam ser teste-
munhas nos tribunais. Por quê? Porque com seus animais invadiam as propriedades 
alheias, usavam a violência... A eles é anunciado Cristo como Salvador.

Aí está a lógica de Deus. A lógica humana: poder do mal se vence com as 
mesmas armas; dinheiro, mentira, corrupção... violência com violência mais forte... 
guerra com outra guerra.. sangue com mais sangue... Deus escolhe a fraqueza e a 
pobreza para redimir-nos do mal.

Na descrição do nascimento de Cristo já está indicado o estilo de vida de Jesus 
e de seus seguidores: simplicidade, honestidade, transparência, ternura...Ao crescer, 
Jesus continuará vivendo com pessoas como as que ele tinha no presépio, falará a 
sua mesma linguagem simples, usará as comparações, as parábolas, as figuras toma-
das do seu ambiente, participará das suas alegrias e sofrimentos, estará sempre ao 
seu lado contra quem quer que pretenda marginalizá-las. 

São Lucas faz a descrição do nascimento de Jesus à luz da Páscoa. Ao nascer, 
Jesus foi envolto em faixas e deitado numa manjedoura ocupada por José e Maria; 
em sua morte, foi envolto num lençol e colocado numa sepultura emprestada... E 
entre o nascimento e a morte, o evangelista diz que Jesus se fez servo de todos, se 
fez pão e vinho e se deu em alimento dos que ele ama e lhe são fiéis... 

Olhemos para a criança do Natal e assumamos o estilo e o projeto de vida que 
nos propõe. Desta forma, o Natal permanecerá em nossa vida. Olhemos também 
para todas as crianças sem casa, alimento, educação, saúde... Olhemos para a famí-
lia de Jesus e pensemos nas nossas famílias, lugar privilegiado para o cultivo das 
virtudes cristãs, muitas ameaçadas pela falta de condições e minadas pelos falsos 
valores.

Feliz Natal a todos. São os votos de Dom Adimir e meus.
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Diocesano. 

Profissão da fé

Oração dos fiéis
P. Com todos os que aguardaram a vinda do Messias Salvador e com aqueles que 

se alegram por seu nascimento, apresentemos nossas preces a Deus que nos dá a 
imensa alegria desta festa.
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A. Ouvi-nos, ó Deus da paz e da alegria!
L. 1. Para que vossa Igreja anuncie a paz trazida por Cristo a todos os povos, espe-

cialmente aos entristecidos pela loucura da guerra, nós vos pedimos:
2. Para que as mães grávidas possam ter seus filhos nas condições necessárias e 

todos os bebês possam crescer com dignidade, nós vos pedimos:
3. Para que nossas famílias cultivem a presença de Cristo como a Virgem Maria e 

São José, nós vos pedimos:
4. Para que a celebração do Natal pelos membros das diversas Igrejas os faça crescer 

na unidade, nós vos pedimos: 
5. Para transmitirmos a todos a alegria do encontro com Cristo no Natal como os 

pastores de Belém, nós vos pedimos:
6. Para que as mensagens, os presentes, os encontros destes dias tornem a todos mais 

solidários e fraternos, nós vos pedimos:
7...
P. ...
A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 78) Ref. Nasceu Jesus, nasceu Jesus....
P. Acolhei, ó Deus, os dons 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. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
A. É justo e é nossa alegria.
D. Nós glorificamos, ó Deus de bondade, porque com o nascimento de vosso Filho 

em Belém nova luz da vossa glória brilhou para nós. Vendo em vosso Filho com 
nossos olhos, pela fé, reconhecemos nele a divindade invisível.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos louvamos, ó Deus de misericórdia porque pelo nascimento de vosso 

Filho restaurais a integridade do universo e introduzis o ser humano em vosso 
Reino.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque no Natal vivemos um maravilhoso encon-

tro, pois ao tornar-se um de nós, nossa fraqueza humana assume incomparável 
dignidade e nos tornamos eternos.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
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D. Nós vos agradecemos, ó Deus, fiel às vossas promessas, porque sustentais a 
Igreja que reunistes na fé e no amor para continuar a obra redentora de vosso 
Filho. Sustentai-a na sua missão, com o Papa Francisco, nosso Bispo José, com 
nosso(s) padre(s) ___________, com nossas lideranças e com todas as pessoas de 
boa vontade. 

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos glorificamos pelos irmãos e irmãs que viveram entre nós e que morreram 

na esperança da salvação, (__________---- pode citar nome de falecidos recen-
tes). Concedei-lhes a felicidade e a paz na assembleia dos vossos santos.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Acolhei benigno, ó Deus, nossa oração de louvor e de súplica, feita por aquele 

que nos ensinou a colocar em vós toda nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor.
 A. Amém. 

Rito de Comunhão Eucarística
D. (De pé). Guiados pelo espírito de Jesus e pela sabedoria do Evangelho, rezemos 

confiantes como o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso...
A. Vós sois o caminho, a verdade e a vida,/ o pão da alegria descido do céu.
D. Cristo nos garantiu que é a luz do mundo. Quem o segue, não andará nas trevas, 

mas terá a luz da vida. (Mostrando a hóstia): Felizes os convidados para a Ceia do 
Senhor! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!

A. Senhor, eu não sou digno...
A. (Nº 84) Ref. No presépio pequenino, Deus é ...
P. OREMOS. Senhor nosso Deus, ao celebrarmos com alegria o Natal do nos-

so Salvador, dai-nos alcançar por uma vida santa seu eterno convívio. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.
P. (Pode propor dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese / encontros familiares de Natal/ jubileu de prata de ordenação presbi-
teral do Pe. José Carlos Sala terça-feira no Santuário Diocesano e quarta-feira 
em São João, paróquia e município de São Valentim /  ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Os anjos anunciaram aos pastores uma alegria que seria para todo o povo. 

Irradiemos a todos este presente que Deus nos dá no Natal. 
A. (Nº 82) Ref. /:Ele nasce esperança, traz libertação, ensina o caminho ao Pai 

e ao irmão.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
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P. O Deus de infinita bondade, que, pela encarnação do seu Filho, expulsou as trevas 
do mundo e, com seu glorioso nascimento, transfigurou esta noite santa (este dia), 
expulse dos nossos corações as trevas dos vícios e nos transfigure com a luz das 
virtudes.

A. Amém. 
P. Aquele que anunciou aos pastores pelo Anjo a grande alegria do nascimento do 

Salvador derrame em vossos corações a sua alegria e vos torne mensageiros do 
Evangelho.

A. Amém.
P. Aquele que, pela encarnação de seu Filho, uniu a terra ao céu, vos conceda sua paz 

e seu amor, e nos torne participantes da Igreja celeste.
A. Amém.
P. Abençoe-nos Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Levai a todos as alegrias deste santo Natal; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
 
1. Noite feliz! Noite feliz! Ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém! 

Eis na lapa Jesus, nosso bem! /:Dá-nos paz, ó Jesus!:/
2. Noite feliz! Noite feliz! Ó Jesus, Deus da luz, quão afável é teu coração! Que 

quiseste nascer nosso irmão /:e a nós todos salvar.:/
3. Noite feliz! Noite feliz! Eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos dos céus, 

anunciando a chegada de Deus, /:de Jesus, Salvador:/

Feliz Natal e novo ano com a alegria anunciada em Belém. 
“Que a celebração do nascimento de Jesus ressoe no mundo como

promissor anúncio de paz e renove no coração de todos o
compromisso de construir uma sociedade educada para a

promoção da vida, do amor e da fraternidade em todos os ambientes”
(Dom Adimir Antonio Mazali, Bispo Diocesano). 

Leituras da semana:
dia 26, 2ªf., Sto. Estêvão: At 6,8-10; 7,54-59; Sl 30(31); Mt 10,17-22; dia 27, 3ªf, 

S. João Evang.: 1Jo 1,1-4; Sl 96(97); Jo 20,2-8; dia 28, 4ªf, Stos. Inocentes: 1Jo 
1,5-2,2; Sl 123(124); Mt 2,13-18; dia 29, 5ªf, S. Tomás Becket: 1Jo 2,3-11; Sl 
95(96); Lc 2,22-35; dia 30, 6ªf, SAGR. FAMÍLIA, JESUS, MARIA E JOSÉ: 
Eclo 3,3-7.14-17a (grego: 2-6.12-14); Sl 127(128); Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-
23; dia 31, sáb., S. Silvestre I: 1Jo 2,18-21; Sl 95(96); Jo 1,1-18; dia 1º, dom., 
SANTA MARIA, MÃE DE DEUS: Nm 6,22-27; Sl 66(67); Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.
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“Natal de Jesus, festa da confiança    
e da esperança”

Papa Francisco, Oração do Ângelus, 18 de Dezembro de 2013
Estimados irmãos e irmãs, bom dia!
Este nosso encontro realiza-se no clima espiritual do 

Advento, que se tornou ainda mais intenso graças à Novena 
do Santo Natal, que estamos a viver nestes dias e que nos 
conduz às festividades natalícias. Por isso, hoje gostaria de 
meditar convosco sobre o Natal de Jesus, festa da confiança e 
da esperança, que supera a incerteza e o pessimismo. E a razão 

da nossa esperança é a seguinte: Deus está ao nosso lado, Deus ainda confia em 
nós! Mas pensai bem nisto: Deus está ao nosso lado, Deus ainda confia em nós! 
Este Deus Pai é generoso! Ele vem habitar com os homens, escolhe a terra como 
a sua morada para estar ao lado do homem e para se encontrar lá onde o homem 
transcorre os seus dias na alegria ou na dor. Portanto, a terra já não é só um «vale 
de lágrimas», mas o lugar onde o próprio Deus construiu a sua tenda, o lugar do 
encontro de Deus com o homem, da solidariedade de Deus para com os homens.

Deus quis compartilhar a nossa condição humana, a ponto de se fazer 
um só connosco na pessoa de Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. 
Contudo, existe algo ainda mais surpreendente. A presença de Deus no meio da 
humanidade não se concretizou num mundo ideal, idílico, mas neste mundo real, 
marcado por muitas situações boas e más, caracterizado por divisões, maldade, 
pobreza, prepotências e guerras. Ele quis habitar na nossa história como ela 
é, com todo o peso dos seus limites e dos seus dramas. Agindo deste modo, 
demonstrou de modo insuperável a sua inclinação misericordiosa e repleta de 
amor pelas criaturas humanas. Ele é Deus conosco; Jesus é Deus conosco. Vós 
acreditais nisto? Juntos, façamos esta profissão: Jesus é Deus conosco! Jesus é 
Deus conosco desde sempre e para sempre ao nosso lado nos sofrimentos e nas 
dores da história. O Natal de Jesus é a manifestação de que Deus se «alinhou» 
uma vez por todas da parte do homem, para nos salvar, para nos elevar da poeira 
das nossas misérias, das nossas dificuldades, dos nossos pecados.

É daqui que provém o grande «presente» do Menino de Belém: Ele traz-
nos uma energia espiritual, uma energia que nos ajuda a não precipitar nas nossas 
dificuldades, nos nossos desesperos e nas nossas amarguras, porque se trata de 
uma energia que aquece e transforma o coração. Com efeito, o nascimento de 
Jesus traz-nos a bonita notícia de que somos amados imensa e singularmente 
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por Deus, e de que Ele não só nos faz conhecer este amor, mas também no-lo 
concede, no-lo comunica!

Da contemplação jubilosa do mistério do Filho de Deus que nasceu para 
nós, podemos fazer duas considerações.

A primeira é que, se no Natal Deus se revela não como alguém que está 
no alto e que domina o universo, mas como Aquele que se abaixa, que desce 
sobre a terra pequenino e pobre, significa que para sermos semelhantes a Ele não 
devemos colocar-nos acima dos outros mas, ao contrário, abaixar-nos, pôr-nos 
ao seu serviço, tornar-nos pequeninos com os pequeninos, pobres com os pobres. 
Mas é triste quando vemos um cristão que não quer humilhar-se, que não aceita 
servir. É triste quando o cristão se vangloria em toda a parte: ele não é cristão, 
mas pagão. O cristão serve, abaixa-se. Façamos com que estes nossos irmãos e 
irmãs nunca se sintam sozinhos!

A segunda consideração: se, através de Jesus, Deus se comprometeu com o 
homem a ponto de se tornar como um de nós, quer dizer que tudo o que fizermos 
a um irmão ou a uma irmã, a Ele o fazemos. Foi o próprio Jesus quem no-lo 
recordou: quem alimenta, acolhe, visita e ama um destes mais pequeninos e mais 
pobres entre os homens, ao Filho de Deus que o faz.

Confiemo-nos a Deus, à intercessão maternal de Maria, Mãe de Jesus e nossa 
Mãe, a fim de que nos ajude neste Santo Natal, já iminente, a reconhecer no rosto 
do nosso próximo, especialmente das pessoas mais frágeis e marginalizadas, a 
imagem do Filho de Deus que se fez homem.

Sagrada Família
(Papa Francisco, oração do Ângelus, 29/12/2019)

E hoje é realmente um dia maravilhoso... Hoje celebramos 
a festa da Sagrada Família de Nazaré. O termo “sagrada” insere 
esta família no âmbito da santidade, que é dom de Deus mas, 
ao mesmo tempo, é adesão livre e responsável aos desígnios de 
Deus. Assim aconteceu com a família de Nazaré: ela permaneceu 
totalmente aberta à vontade de Deus.

Como não nos surpreendermos, por exemplo, com a docilidade de Maria 
à ação do Espírito Santo, que lhe pede para se tornar a mãe do Messias? Pois 
Maria, como todas as jovens da sua época, estava prestes a realizar o seu projeto 
de vida, ou seja, casar-se com José. Mas quando se dá conta de que Deus a 
chama para uma missão particular, não hesita em proclamar-se sua “serva” (cf. 
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Lc 1, 38). Dela Jesus exaltará a grandeza, não tanto pelo seu papel de mãe, 
mas pela sua obediência a Deus. Jesus disse: «Felizes, antes, os que ouvem 
a palavra de Deus e a põem em prática» (Lc 11, 28), como Maria. E quando 
não compreende plenamente os acontecimentos que a envolvem, em silêncio 
Maria medita, reflete e adora a iniciativa divina. A sua presença aos pés da Cruz 
consagra esta disponibilidade total.

Além disso, no que diz respeito a José, o Evangelho não nos transmite 
nem sequer uma única palavra: ele não fala, mas age obedecendo. É o homem 
do silêncio, o homem da obediência. A página do Evangelho de hoje (cf. Mt 2, 
13-15.19-23) recorda três vezes esta obediência do justo José, referindo-se à fuga 
para o Egito e ao regresso à terra de Israel. Sob a orientação de Deus, representado 
pelo Anjo, José afasta a sua família das ameaças de Herodes, salvando-a. Desta 
forma, a Sagrada Família mostra-se solidária para com todas as famílias do mundo 
que são obrigadas ao exílio, solidariza com todos aqueles que são forçados a 
abandonar a sua terra por causa da repressão, da violência, da guerra.

Por fim, a terceira pessoa da Sagrada Família, Jesus. Ele é a vontade do 
Pai: n'Ele, diz São Paulo, não havia “sim” e “não”, mas apenas “sim” (cf. 2 
Cor 1, 19). E isto manifestou-se em muitos momentos da sua vida terrena. Por 
exemplo, o episódio no templo quando, aos pais que o procuravam angustiados, 
Ele respondeu: «Não sabíeis que devia estar em casa de meu Pai?» (Lc 2,  49); 
a sua repetição contínua: «O meu alimento é fazer a vontade daquele que me 
enviou» (Jo 4, 34); a sua oração no horto das oliveiras: «Meu Pai, se este cálice 
não pode passar sem que Eu o beba, faça-se a tua vontade» (Mt 26, 42). Todos 
estes acontecimentos constituem a perfeita realização das próprias palavras de 
Cristo, que diz: «Tu não quiseste sacrifício nem oferenda [...]. Então eu disse: 
“Aqui estou [...] para fazer a tua vontade”» (Hb 10, 5-7; Sl 40, 7-9).

Maria, José, Jesus: a Sagrada Família de Nazaré, que representa uma resposta 
coral à vontade do Pai: os três membros desta família ajudam-se uns aos outros 
a descobrir o plano de Deus. Eles rezavam, trabalhavam, comunicavam. E eu 
pergunto-me: tu, na tua família, sabes comunicar, ou és como aqueles jovens à mesa, 
cada qual com o telemóvel, enquanto conversam no chat? Naquela mesa parece que 
há um silêncio como se estivessem na Missa... Mas não comunicam entre si. Temos 
que retomar o diálogo em família: pais, filhos, avós e irmãos devem comunicar entre 
si... Eis o dever de hoje, precisamente no dia da Sagrada Família. Que a Sagrada 
Família possa ser modelo das nossas famílias, a fim de que pais e filhos se ajudem 
mutuamente na adesão ao Evangelho, fundamento da santidade da família.

Confiemos a Maria “Rainha da família”, todas as famílias do mundo, 
especialmente aquelas provadas pelo sofrimento ou pela dificuldade, e 
invoquemos sobre elas o seu amparo maternal.
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Pastores e Magos 
Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues 

Há na narrativa do Natal de Jesus, dois episódios que 
pedem do leitor uma especial atenção. De um lado os pastores, 
humildes e pobres, de outro, os magos vindos de longe, do oriente. 
Os primeiros viviam noite e dia a 

procurar fontes e pastagens para as ovelhas, cabritos 
e carneiros. Costumavam, nas cercanias de Belém, 
se refugiar nas grutas, para passar a noite, fugindo 
do frio e da escuridão. Na época do nascimento de 
Jesus os pastores eram considerados pessoas que não 
mereciam confiança. Eram vistos como ladrões que 
invadiam roças alheias e costumavam ficar com parte 
dos produtos do rebanho (lã, leite, cabritos). Eram 
empregados e não guardavam o sábado, pois tinham 
de acompanhar dia e noite os rebanhos, enquanto seus patrões eram observantes 
da lei mosaica, fieis ao culto e ao repouso sabático. 

Os pastores são os primeiros a receber a Boa Nova, conforme nos conta 
São Lucas em seu evangelho: “na mesma região havia uns pastores que estavam 
nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda ao seu rebanho. 
O Anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz e 
ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: não tenhais medo! 
Eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo: nasceu-vos 
hoje um Salvador, que é o Cristo-Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá 
de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa 
manjedoura”(Lc 2, 8-12). 

Os pastores, marginalizados e depreciados pelos “bons”, oprimidos e 
explorados pelos ricos, são os escolhidos de Deus para conhecer por primeiro 
que o Messias havia nascido. A eles, antes de todos os outros, é dada a boa 
notícia que faz daquela noite uma noite de alegria. Os pastores, exatamente 
porque nada possuíam, porque não contavam com nada e porque ninguém nada 
esperava deles, precisamente porque eram pobres e marginalizados, puderam 
receber  esta notícia como boa notícia. Sim, para os pobres é uma incrível notícia 
que Deus tenha escolhido nascer no meio deles, pobre e despojado de tudo, 
como um deles. O menino, deitado em um cocho, no interior da gruta, é o Cristo-
Senhor. Alegria maior não poderia haver. 



- 38 -

Os pastores são, no evangelho, símbolo de todos os que caminham nas 
trevas da opressão e sentem sobre seus ombros o peso da carga; representam 
todos quanto experimentam em sua própria carne a sede de justiça (Is 9,3). Por 
isso o anúncio do nascimento do Salvador é a luz que lhes ilumina a escuridão. 
Os pastores puderam sentir com profundidade, mais que todos, a alegria de se 
saberem amados por Deus. Eles escutaram anjos cantando: “glória a Deus nas 
alturas e paz na terra aos homens por Ele amados”. E partiram rumo a Belém: 
“vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a 
conhecer”(Lc 2,14-15). Foram e adoraram o menino deitado na manjedoura e 
“voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, 
conforme lhes fora dito”(cf. Lc 2). Há um enorme contraste entre a pobreza da 
gruta com a manjedoura onde as ovelhas lambiam sal ou comiam feno, agora 
berço de um recém-nascido e o título dado ao menino: Salvador, Cristo-Senhor. 

Fica para nós, hoje, séc. XXI, a questão: onde encontrar Deus? Os magos, 
ricos e sábios – astrólogos -, que traziam no coração a nostalgia da verdade maior, 
que a riqueza e a ciência eram incapazes de lhes oferecer, saíram, como se loucos 
fossem, seguindo uma estrela, até então desconhecida, na ânsia de encontrar o 
Rei, aquele a quem entregar a própria vida. Em Jerusalém andaram perguntando: 
“onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Com efeito, vimos sua estrela no 
Oriente e viemos adorá-lo?” (Mt 2,2). A questão chegou aos ouvidos de Herodes 
que ficou alarmado. Sua fúria fez o povo ter medo. A fúria dos poderosos semeia 
terror. Herodes consultou os entendidos nas escrituras e soube que em Belém 
deveria nascer o novo Rei. E disse aos magos: “ide e procurai obter informações 
exatas a respeito do menino e, ao encontrá-lo, avisai-me para que também eu vá 
adora-lo”(Mt 2,8). 

Os magos foram, encontraram o menino, sempre guiados pela estrela, e 
“se alegraram com muito grande alegria. Ao entrar na casa, viram o menino com 
Maria, sua mãe, e, prostrando-se o adoraram. Em seguida, abriram seus cofres 
e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra”(Mt 2,10-12). Avisados em 
sonho não voltaram a Herodes. Herodes, enraivecido, mandou matar todos os 
meninos da região de dois anos para baixo. A volúpia pelo poder e o medo de 
perdê-lo produzem monstros. Á menor suspeita da existência de um concorrente 
são tomadas todas as providências para eliminá-lo. Os magos buscavam a verdade 
que sua ciência, só, era incapaz de lhes oferecer. Descobriram que a verdade é 
humilde, viram-na e a adoraram na pequenez de uma criança, pois “o Verbo se 
fez carne e habitou entre nós e nós vimos sua glória, glória do Unigênito do Pai, 
cheio de graça e de verdade”(Jo 1,14). - Fonte: CNBB



 “Advento e as vindas de Cristo”
No primeiro domingo de Advento, a Igreja co-

meça um novo ano litúrgico, ou seja, um novo cami-
nho de fé do povo de Deus. E como sempre iniciamos 
com o Advento. A página do Evangelho (cf. Mt 24, 
37-44) introduz-nos num dos temas mais sugestivos 
do tempo do Advento: a visita do Senhor à humanida-
de. A primeira visita — todos o sabemos — foi a En-
carnação, o nascimento de Jesus na gruta de Belém; 

a segunda acontece no presente: o Senhor visita-nos continuamente, todos os dias, 
... por fim, teremos a terceira, a última visita, que professamos todas as vezes que 
recitamos o Credo: «Virá de novo na glória para julgar os vivos e os mortos». Hoje 
o Senhor fala-nos desta sua última visita,,,

A Palavra de Deus evidencia o contraste entre o normal andamento das coisas, 
a rotina diária, e a vinda imprevista do Senhor. Jesus diz: «assim como, nos dias 
anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até ao 
dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os le-
vou a todos» (vv. 38-39): assim diz Jesus. Surpreende-nos sempre pensar nas horas 
que precedem uma grande calamidade: todos estão tranquilos, fazem as coisas de 
costume sem se dar conta de que a sua vida está para ser transtornada. Certamente o 
Evangelho não nos quer assustar, mas abrir o nosso horizonte à dimensão ulterior, 
maior, que por um lado relativiza as coisas de cada dia mas ao mesmo tempo as 
torna preciosas, decisivas. A relação com o Deus que vem visitar-nos confere a cada 
gesto, a todas as coisas uma luz diversa, uma importância, um valor simbólico.

Desta perspectiva vem também um convite à sobriedade, a não sermos domi-
nados pelas coisas deste mundo, pelas realidades materiais, mas antes a governá-las. 
Se, ao contrário, nos deixarmos condicionar e dominar por elas, não podemos perce-
ber que há algo muito mais importante: o nosso encontro final com o Senhor: e isto é 
importante. Aquele, aquele encontro. E as coisas de todos os dias devem ter este ho-
rizonte, devem ser orientadas para aquele horizonte. Este encontro com o Senhor que 
vem por nós. Naquele momento, como diz o Evangelho, «naquele dia dois homens 
estarão no campo: um será levado, e o outro, deixado» (v. 40). É um convite à vigi-
lância, porque não sabendo quando Ele virá, é preciso estar sempre pronto para partir.

Neste tempo de Advento, estamos chamados a alargar o horizonte do nosso 
coração, a deixar-nos surpreender pela vida que se apresenta todos os dias com 
as suas novidades. Para fazer isto, é preciso aprender a não depender das nossas 
seguranças, dos nossos esquemas consolidados, porque o Senhor vem na hora em 
que não imaginamos. Vem para nos introduzir numa dimensão mais bela e maior. ... 
(Papa Francisco, oração do Ângelus, 27/11/2016)




