
Comunidade em Oração 
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          Ano 44 - Nº 2606          Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

            1. RITOS
 INICIAIS

Quando se sabe 
da visita de al-
guém, vive-se a 
expectativa de 
sua chegada. 
Prepara-se algo 

para lhe oferecer. Neste tempo 
de Advento, na vigilância, bus-
cando as coisas que não passam, 
vivendo 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 do-
mingo / Encontros de grupos de 
famílias / Solenidade da Imacula-
da Conceição – quinta-feira, dia 
santo, mas não feriado / ...)

A. (Nº 11) Eis o tempo em que o 
Espírito ora em nós: Vem Jesus, 
vem Jesus. Tu és a nossa luz, 
vem Jesus!

1. Tempo de advento, de feliz es-
pera, o povo já caminha para 
ver a luz. O Espírito nos leva 
por Jesus ao Pai, para a plenitu-
de a história Ele conduz.

2. Deus amou este mundo que a 
Jesus envia, o Espírito agindo, eis 
a encarnação. A história se trans-
forma, chega um novo dia, Maria 
gera o Cristo, chegou a salvação.

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.

P. (Convida alguém a acender a 2ª 
vela da coroa do Advento [branca, 
paz, profetas-Isaías] enquanto diz):

A luz de Cristo, cujo Natal prepa-
ramos 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 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.:/

Aspecto litúrgico 
e a vida na liturgia

P. ...

Ato penitencial
P. ... 
- Senhor, que vindes visitar vosso 

povo na paz, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
- Cristo, que vindes salvar o que es-

tava perdido, tende piedade de nós. 
A. Cristo, tende piedade de nós. 
- Senhor, que vindes criar um mun-

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

amor...  
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. 

A, Paulinas-Paulus, p. 56-59).
Julgará os humildes com justiça

1ª Leitura: Is 11,1-10
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías.
Naqueles dias, nascerá uma haste 

do tronco de Jessé e, a partir da 
raiz, surgirá o rebento de uma 
flor; sobre ele repousará o espí-
rito do Senhor: espírito de sabe-
doria e discernimento, espírito 
de conselho e fortaleza, espírito 
de ciência e temor de Deus; no 
temor do Senhor encontra ele 
seu prazer. Ele não julgará pelas 
aparências que vê nem decidi-
rá somente por ouvir dizer; mas 
trará justiça para os humildes e 
uma ordem justa para os homens 
pacíficos; fustigará a terra com a 
força da sua palavra e destruirá 
o mau com o sopro dos lábios. 
Cingirá a cintura com a correia 
da justiça e as costas com a fai-
xa da fidelidade. O lobo e o cor-
deiro viverão juntos e o leopardo 
deitar-se-á ao lado do cabrito; o 
bezerro e o leão comerão juntos 
e até mesmo uma criança po-
derá tangê-los. A vaca e o urso 
pastarão lado a lado, enquanto 
suas crias descansam juntas; o 
leão comerá palha como o boi; a 
criança de peito vai brincar em 
cima do buraco da cobra vene-
nosa; e o menino desmamado 
não temerá pôr a mão na toca 
da serpente. Não haverá danos 
nem mortes por todo o meu santo 
monte: a terra estará tão reple-
ta do saber do Senhor quanto as 
águas que cobrem o mar. Naque-
le dia, a raiz de Jessé se erguerá 
como um sinal entre os povos; 
hão de buscá-la as nações, e glo-
riosa será a sua morada. - Pala-
vra do Senhor.

A. Graças a Deus.



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 vos-
sos 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 su-
plica,* e o pobre ao qual ninguém 
quer ajudar. - Terá pena do indi-
gente 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
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Romanos.
Irmãos: Tudo o que outrora foi 

escrito, foi escrito para nossa 
instrução, para que, pela nossa 
constância e pelo conforto espi-
ritual das Escrituras, tenhamos 
firme esperança. O Deus que dá 
constância e conforto vos dê a 
graça da harmonia e concórdia, 
uns com os outros, como ensina 
Cristo Jesus. Assim, tendo como 
que um só coração e a uma só 
voz, glorificareis o Deus e Pai do 
Senhor nosso, Jesus Cristo. Por 
isso, acolhei-vos uns aos outros, 
como também Cristo vos acolheu, 
para a glória de Deus. Pois eu 
digo: Cristo tornou-se servo dos 
que praticam a circuncisão, para 
honrar a veracidade de Deus, 
confirmando as promessas fei-
tas aos pais. Quanto aos pagãos, 
eles glorificam a Deus, em razão 
da sua misericórdia, como está 
escrito: “Por isso, eu vos glorifi-
carei entre os pagãos e cantarei 
louvores ao vosso nome”. - Pala-
vra do Senhor.

A. Graças a Deus. 

Evangelho: Mt 3,1-12
A. (Nº 743) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
S. Preparai o caminho do Senhor, 

endireitai suas veredas! Todos hão 
de ver a salvação do nosso Deus. 

A. Aleluia...
Convertei-vos porque o Reino de 

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

Jesus Cristo, segundo Mateus.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naqueles dias, apareceu João 

Batista, pregando no deserto da 
Judeia: “Convertei-vos, porque 
o Reino dos Céus está próximo”. 
João foi anunciado pelo profeta 
Isaías, que disse: “Esta é a voz 
daquele que grita no deserto: 
preparai o caminho do Senhor, 
endireitai suas veredas!” João 
usava uma roupa feita de pelos 
de camelo e um cinturão de couro 
em torno dos rins; comia gafa-
nhotos e mel do campo. Os mo-
radores de Jerusalém, de toda a 
Judeia e de todos os lugares em 
volta do rio Jordão vinham ao en-
contro de João. Confessavam os 
seus pecados e João os batizava 
no rio Jordão. Quando viu muitos 
fariseus e saduceus vindo para o 
batismo, João disse-lhes: “Raça 
de cobras venenosas, quem vos 
ensinou a fugir da ira que vai che-
gar? Produzi frutos que provem 
a vossa conversão. Não penseis 
que basta dizer: ‘Abraão é nos-
so pai’, porque eu vos digo: até 
mesmo destas pedras Deus pode 
fazer nascer filhos de Abraão. O 
machado já está na raiz das ár-
vores, e toda árvore que não der 
bom fruto será cortada e jogada 
no fogo. Eu vos batizo com água 
para a conversão, mas aquele que 
vem depois de mim é mais forte do 
que eu. Eu nem sou digno de car-
regar suas sandálias. Ele vos ba-
tizará com o Espírito Santo e com 
fogo. Ele está com a pá na mão; 
ele vai limpar sua eira e recolher 
seu trigo no celeiro; mas a palha 
ele a queimará no fogo que não se 
apaga”. - Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor!

 Homilia
Profissão da 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./ 

S. 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./ 

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 
A. e espero a ressurreição dos 

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

Amém! Amém!

Preces dos fiéis
P. A Deus que conta conosco para 

fazer florescer no mundo seu Rei-
no de justiça e de paz, apresente-
mos nossas preces comunitárias.

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 vos-
sa misericórdia apontando com 



firmeza os males que impedem a 
fraternidade e a paz em nossa so-
ciedade, nós vos pedimos:

A. (Nº 756/Y) Vossa Igreja eleva 
o clamor: escutai nossa prece, 
Senhor. 

2. Para que a Campanha da Evan-
gelização ajude a todos a viver o 
compromisso do anúncio e do tes-
temunho da Boa Nova da Salva-
ção, nós vos pedimos:

3. Para que os encontros de pre-
paração ao Natal renovem nossa 
vida familiar e comunitária, nós 
vos pedimos:

4. Para sermos sempre defensores 
dos direitos fundamentais de cada 
pessoa e cumpridores dos pró-
prios 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 cha-

mastes os Apóstolos a vos segui-
rem, continuai a passar pelos 
nossos caminhos, pelas nossas fa-
mílias, pelas nossas escolas e con-
tinuai a repetir o convite a muitos 
dos nossos jovens. Dai coragem 
às pessoas convidadas. Dai for-
ça para que vos sejam fiéis como 
apóstolos leigos, como sacerdo-
tes, como religiosos e religiosas, 
para o bem do povo de Deus e de 
toda a humanidade. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (Nº 34) Ref. Desde a manhã 

preparo uma oferenda, /: e fico, 
Senhor, à espera do teu sinal.:/

1. Que poderei retribuir ao meu 
Senhor por tudo o que Ele fez e 
faz em meu favor? 

2. Elevo o cálice da minha salva-
ção, clamo, sem cessar, o nome 
do Senhor. 

3. Por isso oferto um sacrifício 
de louvor, pois Ele me livrou da 
grande escuridão.

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 Advento IA
Página 407)

Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação louvar-vos 
e bendizer-vos, Senhor, Pai san-
to, Deus eterno e todo-poderoso, 
princípio e fim de todas as coisas. 
Vós preferistes ocultar o dia e a 
hora em que Cristo, vosso Filho, 
Senhor e juiz da história, apare-
cerá nas nuvens do céu, revestido 
de poder e majestade. Naquele 
tremendo e glorioso dia, passará 
o mundo presente e surgirá novo 
céu e nova terra. Agora e em todos 
os tempos, ele vem ao nosso en-
contro, presente em cada pessoa 
humana, para que o acolhamos na 
fé e o testemunhemos na caridade, 
enquanto esperamos a feliz reali-
zação de seu reino. Por isso, cer-
tos de sua vinda gloriosa, unidos 
aos anjos, vossos mensageiros, 
vos louvamos, cantando (dizendo) 
a uma só voz...

A. (Nº 758/A) Santo, santo, san-
to, Senhor Deus/ do universo! 
O céu e a terra proclamam a 
vossa glória. /:Hosana nas altu-
ras, hosana!:/ /:Bendito aquele 
que vem em nome do Senhor!:/ 
/:Hosana nas alturas, hosana!:/

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

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

santificai pelo Espírito Santo as 
oferendas que vos apresentamos 

para serem consagradas, a fim de 
que se tornem o Corpo e † o San-
gue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que nos mandou 
celebrar este mistério.

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão, deu graças, e o par-
tiu 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. Todas as vezes que comemos 

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

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

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

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

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

P. Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
São José, seu esposo, os vossos 
Apóstolos e Mártires, N.(o santo 
do dia ou o padroeiro) e todos os 
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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-
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 / Oração da Paz / 

Fração do Pão)
Comunhão

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 
fontes, / 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 jus-
tiça / neste mundo de sonhos tão 
vãos E banir para sempre a co-
biça / que destrói sempre a vida 
de irmãos.

4. Nos impérios de morte reinan-
do, / só gerando caminhos de 
dor, o Senhor quer a vida osten-
tando / o troféu sempre eterno 
do amor.

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

P. OREMOS. Alimentados pelo 
pão espiritual, nós vos suplica-
mos, ó Deus, que, pela partici-
pação nesta Eucaristia, nos en-
sineis a julgar com sabedoria os 
valores terrenos e colocar nos-
sas esperanças nos bens eter-
nos. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Se tivermos misericórdia 
no coração, ternura e carinho no 
olhar para cada irmão e irmã, vi-
veremos 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 vos ajude a viver a 

conversão verdadeira e vos con-
ceda a sua paz. Abençoe-vos 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 partici-

par da Coleta para a Evangeliza-
ção a ser realizada no próximo 
domingo, com oferta para a ma-
nutenção das atividades evange-
lizadoras 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, reu-

nião com os representantes do 
Apostolado da Oração no Cen-
tro 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 paroquiais da Cá-
ritas, no Centro Diocesano. 

- Quinta-feira – Solenidade da 
Imaculada Conceição de Nos-
sa Senhora. 

- Sexta-feira, às 19h30, missa e 
crismas na comunidade N. Sra. 
da Saúde, Floriano Peixoto, Pa-
róquia Imaculada Conceição de 
Getúlio Vargas.

- Sábado – Dia Universal dos Di-
reitos Humanos e Dia Interna-
cional dos Povos Indígenas. 

- Sábado e domingo, 18h30, mis-
sa 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 Ni-
colau: 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 SENHORA, sole-
nidade: 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).



 1. RITOS 
INICIAIS

Em meio às di-
ficuldades e de-
safios da vida, 
à luz da fé e da 
esperança, po-
demos perceber 

inúmeros sinais de bondade e de 
vida nova em nossa realidade. A 
liturgia hoje nos convida à ale-
gria 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, lou-
vemos a Deus, sempre fiel às suas 
promessas e que generosamente 
nos concede seus dons. 

 (---encerramento da Campanha 
para a Evangelização – “Evan-
gelizar: graça e missão que se 
dá no encontro”. / Encontros de 
preparação ao Natal do Regional 
Sul 3 da CNBB – “Cristo é nos-
sa força”/ Declaração dos Di-
reitos Humanos [neste sábado – 
10/12/1948] e Dia Internacional 
dos Povos Indígenas / N. Sra. de 
Guadalupe, padroeira da Améri-
ca Latina, segunda-feira / ...).

A. (Nº 23) 1. Enviado por Deus, 
João Batista chegou. / Precur-
sor de Jesus, sua luz indicou.

Ref. /:João Batista vem ensinar / 
os caminhos a preparar.:/

2. Sua voz fez-se ouvir, elevou 
seu clamor; / Veio a todos pedir 
uma vida melhor.

3. Partilhar nossos bens, a violên-
cia evitar; / A justiça viver, eis o 
que praticar.

4. Oscaminhosde Deussão depaz, 
são deamor, / éporelesquevem-
nossolibertador.

Comunidade em Oração 
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           Ano 44 - Nº 2607           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

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

A. Amém.
P. A misericórdia infinita de Deus 

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

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

P. (enquanto alguém acende a 3ª 
vela – rosa, alegria, João Batista 
– diz:) Na proximidade do Natal, 
na conclusão da Campanha para a 
Evangelização, no processo da As-
sembleia do Sínodo dos Bispos, no 
3º Ano Vocacional do Brasil, ben-
digamos 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. .... 

Ato penitencial
P. ...
- (Nº 681) Senhor, que viestes sal-

var os corações arrependidos, ten-
de piedade de nós!

A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que viestes chamar os pe-

cadores, 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 bonda-
de, 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. 

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 um lírio. Germi-
ne e exulte de alegria e louvores. 
Foi-lhe dada a glória do Líba-
no, o esplendor do Carmelo e 
de Saron; seus habitantes verão 
a glória do Senhor, a majesta-
de do nosso Deus. Fortalecei as 
mãos enfraquecidas e firmai os 
joelhos debilitados. Dizei às pes-
soas deprimidas: “Criai ânimo, 
não tenhais medo! Vede, é vosso 
Deus, é a vingança que vem, é a 
recompensa de Deus; é ele que 
vem para vos salvar”. Então se 
abrirão os olhos dos cegos e se 
descerrarão (abrirão) os ouvidos 
dos surdos. O coxo saltará como 
um cervo e se desatará a língua 
dos mudos. Os que o Senhor 
salvou, voltarão para casa. Eles 
virão a Sião cantando louvores, 
com infinita alegria brilhando 
em seus rostos: cheios de gozo e 
contentamento, não mais conhe-
cerão a dor e o pranto. - Palavra 
do Senhor. 



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

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

so povo!
A. Vinde, Senhor, para salvar o 

vosso povo!
S. 1. - O Senhor é fiel para sempre,* 

faz justiça aos que são oprimidos; 
- ele dá alimento aos famintos, * é 
o Senhor quem liberta os cativos.

2. - O Senhor abre os olhos aos 
cegos,* o Senhor faz erguer-se o 
caído, - o Senhor ama aquele que 
é justo,* é o Senhor que protege o 
estrangeiro.

3. - Ele ampara a viúva e o órfão,* 
mas confunde os caminhos dos 
maus. - O Senhor reinará para 
sempre! * Ó Sião, o teu Deus rei-
nará. 

2ª Leitura: Tg 5,7-10
Fortalecei vossos corações porque 

a vinda do Senhor está próxima.
L. Leitura da Carta de São Tiago.
Irmãos: Ficai firmes até à vinda 

do Senhor. Vede o agricultor: ele 
espera o precioso fruto da terra 
e fica firme até cair a chuva do 
outono ou da primavera. Tam-
bém vós, ficai firmes e fortalecei 
vossos corações, porque a vinda 
do Senhor está próxima. Irmãos, 
não vos queixeis uns dos outros, 
para que não sejais julgados. Eis 
que o juiz está às portas. Irmãos, 
tomai por modelo de sofrimento 
e firmeza os profetas, que fala-
ram em nome do Senhor. - Pala-
vra do Senhor.

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

Evangelho: Mt 11,2-11
A. (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 em-
pobrecidos a fazer feliz proclama-
ção!

A. (Nº 736) Ale, ale, ...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós. 

P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus.

A. Glória a vós, Senhor.
És tu aquele que há de vir ou deve-

mos esperar por outro?
P. Naquele tempo, João estava na 

prisão. Quando ouviu falar das 
obras de Cristo, enviou-lhe alguns 
discípulos, para lhe perguntarem: 
“És tu, aquele que há de vir, ou 
devemos esperar um outro?” Je-
sus respondeu-lhes: “Ide contar a 
João o que estais ouvindo e ven-
do: os cegos recuperam a vista, 
os paralíticos andam, os leprosos 
são curados, os surdos ouvem, os 
mortos ressuscitam e os pobres 
são evangelizados. Feliz aquele 
que não se escandaliza por causa 
de mim!” Os discípulos de João 
partiram, e Jesus começou a falar 
às multidões, sobre João: “O que 
fostes ver no deserto? Um caniço 
agitado pelo vento? O que fos-
tes ver? Um homem vestido com 
roupas finas? Mas os que vestem 
roupas finas estão nos palácios 
dos reis. Então, o que fostes ver? 
Um profeta? Sim, eu vos afirmo, 
e alguém que é mais do que pro-
feta. É dele que está escrito: ‘Eis 
que envio o meu mensageiro à tua 
frente; ele vai preparar o teu cami-
nho diante de ti’. Em verdade vos 
digo, de todos os homens que já 
nasceram, nenhum é maior do que 
João Batista. No entanto, o menor 
no Reino dos Céus é maior do que 
ele”. - Palavra da Salvação.

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

Homilia
Profissão da fé 

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

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./

Oração dos fiéis
P. Elevemos confiantes nossas pre-

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

A. (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 procla-
mar sempre, em todas as situações, 
o alegre anúncio da salvação em 
Cristo, nós vos pedimos, ó Deus. 

2. Para sermos pessoas íntegras, fir-
mes na fé, perseverantes na práti-
ca 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 cora-
ção, nós vos pedimos, ó Deus. 

4. Para que os cegos, surdos, alei-
jados, doentes tenham sempre a 
solidariedade fraterna das obras 
de misericórdia espirituais e cor-
porais, nós vos pedimos, ó Deus. 

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

6. ...
P. ... (oração para viver o compro-

misso com a Evangelização...) 
Senhor Jesus Cristo, Vós dei-
xastes aos apóstolos a missão de 
evangelizar.

A. Enviai também a nós, como 
anunciadores, para que vosso 
Evangelho continue penetrando 
na vida das pessoas e transfor-
mando a sociedade.

P. Despertai em nós a consciência 
sobre a grandeza da missão 



A. e a responsabilidade em parti-
cipar no anúncio do evangelho.

P. Dai-nos um coração generoso 
para colaborar espiritual e mate-
rialmente na missão.

A. Com a nossa doação, feita com 
alegria, queremos anunciar-Vos 
e ajudar outros a receberem a 
luz do vosso Natal. Amém!

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

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

A. Amém. 

Oração Eucarística V
(Missal, p. 496)

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

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai Santo, Deus eterno 
e todo-poderoso, por Cristo, Se-
nhor nosso. Predito por todos os 
profetas, esperado com amor de 
mãe pela Virgem Maria, Jesus foi 

anunciado e mostrado presente no 
mundo por São João Batista. O 
próprio Senhor nos dá a alegria 
de entrarmos agora no mistério do 
seu Natal, para que sua chegada 
nos encontre vigilantes na oração 
e celebrando os seus louvores. Por 
essa razão, agora e sempre, nós 
nos unimos aos anjos e a todos os 
santos, cantando a uma só voz:

A. (Nº 758/M) Santo, santo, san-
to, Senhor Deus do universo! O 
céu e a terra proclamam vossa 
glória. Hosana, hosana, hosana 
nas alturas. Bendito o que vem 
em nome do Senhor. 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 Espíri-
to Santo, a fim de que as nossas 
ofertas se mudem no Corpo † e 
no Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.

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

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

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

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

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

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

vida, este Vinho que nos salva e 
dá coragem.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

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

A. O Espírito nos una num só 
corpo!

P. Protegei vossa Igreja que caminha 
nas estradas do mundo rumo ao céu, 
cada dia renovando a esperança de 
chegar junto a vós, na vossa paz. 

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

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

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

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 
eterna!

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

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

P. E a nós, que agora estamos 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 
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

A. (Nº 40) Ref. /:Vem, ó Senhor, 
com o teu povo caminhar,  teu 
corpo e sangue, vida e força 
vem nos dar.:/



a Igreja no Brasil tenha condições 
de continuar evangelizando, con-
tribuindo para a superação de uma 
mentalidade individualista ao 
mesmo tempo em que promove a 
partilha de recursos voltada para o 
bem comum. Assim, a Campanha 
para a Evangelização proporcio-
na a vivência de uma fé madura, 
testemunhada em atitudes e ações 
coerentes de conversão pessoal 
permanente e de transformação 
social segundo o Evangelho ga-
rantindo que a Igreja Católica no 
Brasil tenha recursos para reali-
zar a missão evangelizadora bem 
como a promoção de diversas 
iniciativas de formação, além de 
contribuir com a manutenção da 
CNBB nacional e também o fi-
nanciamento de diversas iniciati-
vas pastorais promovidas em seus 
18 Regionais e nas Dioceses.

Lembretes:
12 –14h, reunião do Colégio de 

Consultores, no Centro Dioce-
sano.

14 - 08h30, na sede paroquial da 
Catedral, reunião dos padres da 
Área Pastoral de Erexim.

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 Fá-
tima).

18 - 4º Domingo do Advento A 

Leituras da semana:
dia 12, 2ªf, N. Sra. de Guada-

lupe: Gl 4,4-7; Sl 95(96); Lc 
1,39-47; dia 13, 3ªf, Sta. Lu-
zia: 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).
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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 sal-
var. Com sua força vamos juntos 
caminhar e construir um mundo 
novo e libertado /:do egoísmo, da 
injustiça e do pecado.:/

3. Uma voz clama no deserto com 
vigor: “preparai hoje os 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 estes 
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.: 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 acesas te esperamos, 
ó Senhor.:/

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

fé, alegres na esperança e solícitos 
na caridade. E que vos abençoe 
Deus onipotente e bondoso,... 

A. Amém. 
P. A alegria pela proximidade do 

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

A. Graças a Deus. 

Coleta da Campanha
da Evangelização 2022: 

O grande gesto concreto da campa-
nha é angariar recursos para que 

Testemunho de fé
Carlo Acutis e o Evangelho teste-

munhado no meio digital
Ele ofereceu seu sofrimento pelo 

Senhor, pelo Papa e pela Igreja. 
Costumava dizer que a Eucaris-
tia era a sua autoestrada para céu 
e é chamado “ciberapóstolo da 
Eucaristia.

A contemporaneidade nos apro-
xima do jovem de 15 anos, fale-
cido 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 fute-
bol e passava muito tempo na in-
ternet. Foi ali que se tornou um 
apóstolo por meio da tecnologia, 
realizando uma exposição vir-
tual sobre os milagres eucarísti-
cos do mundo inteiro.

Grande destaque na área da com-
putação, o Beato Carlo Acutis 
olhava atentamente aos mais 
pobres e necessitados e oferecia 
o que tinha para ajudar a quem 
precisasse. Assim, com seu com-
putador 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 evangeli-
zação transformou Carlo Acutis 
em um dos grandes precursores 
do anúncio e vivência do Evan-
gelho 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 espla-
nada do Santuário – Bíblias, li-
vros de liturgia, de formação, de 
mensagens, cartazes, cartões, ter-
ços, imagens diversas, assinatura 
dos livretos de liturgia de cada dia 
Igreja em Oração (CNBB), Litur-
gia Diária (Paulus), Deus Conos-
co (Editora Santuário).



1. RITOS 
INICIAIS

Com a resposta 
humilde e ge-
nerosa de Ma-
ria 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, inspira-
dos 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 ca-
minho.

 (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 nascerá Aque-
le que a terra seca em jardim 
florescerá. Ó Belém abre teus 
braços ao pastor que a ti virá. 
Emanuel, Deus conosco, vem ao 
nosso mundo, vem!

1. Mostra-nos, Senhor, a tua mi-
sericórdia e vem para salvar-
-nos.

4. O amor e a fidelidade se en-
contrem, abracem-se a paz e a 
justiça.

5. Derramai, ó céus, das alturas 
o vosso orvalho, e as nuvens fa-
çam chover o justo.

6. Abra-se a terra e faça nascer o 
Salvador.

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

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

Cristo, que se encarnou no seio da 

Virgem Maria, por obra do Espí-
rito Santo, pelo infinito amor de 
Deus Pai, estejam convosco.

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

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

A. (nº 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.:/

Aspecto litúrgico
e a  vida na liturgia

P. ... 

Ato penitencial
P. ...
- (Nº 696) Senhor, que viestes ao 

mundo para nos salvar, tende pie-
dade 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 jul-

gar 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 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. PNSr-
JC.

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.
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías.
Naqueles dias, o Senhor falou 

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

A. Graças a Deus.

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

potente; abri as portas para que 
ele possa entrar!

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

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

2. - “Quem subirá até o monte do 
Senhor,* quem ficará em sua san-
ta habitação?” - “Quem tem mãos 

Comunidade em Oração 
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        Ano 44 - Nº 2608          Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



puras e inocente coração,* quem 
não dirige sua mente para o crime.

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

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

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

Filho de Deus.
L. Leitura da Carta de São Paulo 

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

apóstolo por vocação, escolhido 
para o Evangelho de Deus, que pe-
los profetas havia prometido, nas 
Sagradas Escrituras e que diz res-
peito a seu Filho, descendente de 
Davi segundo a carne, autenticado 
como Filho de Deus com poder, pelo 
Espírito de Santidade que o ressusci-
tou dos mortos, Jesus Cristo, Nosso 
Senhor. É por Ele que recebemos a 
graça da vocação para o apostolado, 
a fim de podermos trazer à obediên-
cia da fé todos os povos pagãos, para 
glória de seu nome. Entre esses po-
vos estais também vós, chamados a 
ser discípulos de Jesus Cristo. A vós 
todos que morais em Roma, amados 
de Deus e santos por vocação, graça 
e paz da parte de Deus, nosso Pai, e 
de nosso Senhor, Jesus Cristo. - Pa-
lavra do Senhor.

A. Graças a Deus. 

Evangelho: Mt 1,18-24
A. (Nº 729) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia!:/
S. Eis que a virgem conceberá e dará 

à luz um filho. Chamar-se-á Ema-
nuel que significa: Deus conosco.

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

Jesus Cristo, segundo Mateus.
A. Glória a vós, Senhor!
Jesus nascerá de Maria, prometi-

da em casamento a José, filho de 
Davi.

P. A origem de Jesus Cristo foi as-
sim: Maria, sua mãe, estava pro-
metida em casamento a José, e, 
antes de viverem juntos, ela ficou 

grávida pela ação do Espírito San-
to. José, seu marido, era justo e, 
não querendo denunciá-la, resolveu 
abandonar Maria, em segredo. En-
quanto José pensava nisso, eis que 
o anjo do Senhor apareceu-lhe, em 
sonho, e lhe disse: “José, Filho de 
Davi, não tenhas medo de receber 
Maria como tua esposa, porque 
ela concebeu pela ação do Espírito 
Santo. Ela dará à luz um filho, e tu 
lhe darás o nome de Jesus, pois ele 
vai salvar o seu povo dos seus pe-
cados”. Tudo isso aconteceu para 
se cumprir o que o Senhor havia 
dito pelo profeta: “Eis que a virgem 
conceberá e dará à luz um filho. Ele 
será chamado pelo nome de Ema-
nuel, que significa: Deus está co-
nosco”. Quando acordou, José fez 
conforme o anjo do Senhor havia 
mandado, e aceitou sua esposa. - 
Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor.

Homilia
Profissão da fé

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

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./

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

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

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

1. Para que, a exemplo de José e de 
Maria, estejamos sempre disponí-
veis e prontos ao que nos pedir-
des, nós vos pedimos, ó Deus:

2. Para que os pais e as mães imi-
tem José e Maria e os filhos a Je-
sus e assim nossas famílias vivam 
a harmonia e a paz, nós vos pe-
dimos:

3. Para que os diversos serviços da 
comunidade cristã e das entidades 
de promoção humana tenham sem-
pre pessoas disponíveis e os recur-
sos necessários, nós vos pedimos: 

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

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

6. Para que sejam prolongadas ao 
longo de todo o ano as iniciativas 
de Natal em favor dos mais neces-
sitados, nós vos pedimos:

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

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

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

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

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

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
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 III
(Missal, p. 482)

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

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, Senhor, Pai santo, Deus 
eterno e todo-poderoso. Nós vos 
louvamos, bendizemos e glorifica-
mos pelo mistério da Virgem Ma-
ria, Mãe de Deus. Do antigo ad-
versário nos veio a desgraça, mas 
do seio virginal da Filha de Sião 
germinou aquele que nos alimenta 
com o pão do céu e garante para 
todo o gênero humano a salvação 
e a paz. Em Maria, é-nos dada de 
novo a graça que por Eva tínhamos 
perdido. Em Maria, mãe de todos 
os seres humanos, a maternidade, 
livre do pecado e da morte, se abre 
para uma nova vida. Se grande era 
a nossa culpa, bem maior se apre-
senta a divina misericórdia em 
Jesus Cristo, nosso Salvador. Por 
isso, enquanto esperamos sua che-
gada, unidos aos anjos e a todos os 
santos, cheios de esperança e ale-
gria, nós vos louvamos, cantando 
a uma só voz:

A. (Nº 758/E) Santo, santo, san-
to, Senhor, Deus do universo, o 
céu e a terra proclamam a vossa 

glória./ /:Hosana, hosana, hosa-
na nas alturas!:/ Bendito o que 
vem em nome do Senhor.

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

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

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

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão, deu graças, e o 
partiu e deu a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E CO-
MEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS.

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu 
a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É 
O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETER-
NA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM.

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

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

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-
ça. Reuni em vós, Pai de miseri-
córdia, todos os vossos filhos e fi-
lhas dispersos pelo mundo inteiro.

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

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

A. A todos saciai com vossa gló-
ria!

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

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

A. Amém. 



A. (Nº 52) 1. Maria do sonho de 
Deus, do sonho mais lindo que 
é seu. Do sonho de povo em cla-
mor: ‘Que venha Jesus Salva-
dor’.

Ref. Sonho lindo encantador, es-
perança, 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 vos ilumine 

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

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

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

A. Graças a Deus.

Lembretes:
- Sábado, 19h, Dom Adimir, mis-

sa de Natal na Catedral São José.
- Domingo – NATAL de Nosso 

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

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 es-
tilo do Evangelho e das Bem-A-
venturanças. Pensemos: “Felizes 
os pobres em espírito, porque de-
les é o Reino do Céu” (Mt 5, 3). 
E José é pobre porque vive do es-
sencial, trabalha, vive do traba-
lho; 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 precisamen-
te esta confiança inabalável em 
Deus que lhe permitiu aceitar 
uma situação humanamente 
difícil e, num certo sentido, in-
compreensível. Na fé, José com-
preende 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 ho-
mem 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 gran-
des cálculos, é feita de abertura 
a novos horizontes, a Cristo e à 
sua Palavra.

A Virgem Maria e o seu casto es-
poso José nos ajudem a pôr-nos 
à escuta de Jesus que vem e que 
pede para ser acolhido nos nos-
sos projetos e nas nossas esco-
lhas. (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 apresenta-
ção do libreto de Advento-Natal 
do Regional Sul 3 da CNBB)
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Rito de Comunhão
(Pai-nosso / Or. da Paz

Fr. do Pão)
Comunhão

A. (Nº 46) Da cepa brotou a 
rama, / da rama brotou a flor, 
da flor nasceu Maria, / de Maria 
o Salvador.

1. O Espírito de Deus sobre Ele 
pousará, de saber, de entendi-
mento este Espírito será. De 
conselho e fortaleza, de ciência 
e de temor, achará a alegria no 
temos do seu Senhor.

2. Não será pela ilusão de olhar, 
de ouvir dizer que Ele irá jul-
gar os homens como é praxe 
acontecer. Mas os pobres desta, 
terra com justiça julgará e, dos 
fracos, o direito Ele é quem de-
fenderá.

3. A palavra de sua boca ferirá o 
violento e o sopro de seus lábios 
matará o avarento... A justiça é 
o cinto que circunda a sua cin-
tura e o manto da lealdade é a 
sua vestidura.

4. Neste dia, neste dia o incrível, 
verdadeiro, coisa que nunca se 
viu, morar lobo com cordeiro... 
A comer do mesmo pasto tigre, 
boi, burro e leão, por um meni-
no guiados se confraternizarão.

5. Um menino, uma criança com 
as feras a brincar nenhum mal, 
nenhum dano mais na terra se 
fará... Da ciência do Senhor 
cheio o mundo estará, como o 
sol inunda a terra e as águas en-
chem o mar.

P. OREMOS. Ó Deus todo-pode-
roso, tendo nós recebido o pe-
nhor da eterna redenção, fazei 
que, ao aproximar-se a festa da 
salvação, nos preparemos com 
maior empenho para celebrar 
dignamente o mistério do vos-
so Filho. Que vive e reina para 
sempre. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

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



 (Nota: Sugere-
-se o “anúncio 
do Natal” antes 
do glória [resu-
mido da p. 40 
do Diretório da 
Liturgia]; para 

após o Evangelho, a bênção do pre-
sépio; ver algum momento de par-
ticipação especial de crianças...) 

Para nós, o verdadeiro e único moti-
vo das festas destes dias é o misté-
rio divino que celebramos na litur-
gia: Deus é fiel às suas promessas e 
nos dá seu Filho, nascido na gruta 
de Belém. Nascido pobre entre nós, 
Ele é o Sol da justiça que brilha nas 
trevas deste mundo; Ele vem trazer 
paz e salvação para todos; vem re-
novar a vida.

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

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

com alegres cantos. Oh! vinde, 
oh! vinde até Belém. / Vede nas-
cido, vosso rei eterno.

Ref. Oh! vinde, adoremos! Oh! 
vinde adoremos! Oh! vinde, ado-
remos o salvador.

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

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

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

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

nhor Jesus Cristo, que nasce entre 
nós da Virgem Maria, por obra do 
Espirito Santo, manifestando a in-
finita bondade de Deus Pai pela hu-
manidade, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. ... 

Ato penitencial
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 co-

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

A. Cristo, tende piedade de nós.
- 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 des-
de que Deus criou o mundo e fez o 
homem à sua imagem; no ano 538 
do edito de Ciro autorizando a vol-
ta do exílio e a reconstrução de Je-
rusalém; no quadragésimo segundo 
ano do império de Cesar Augusto, 
enquanto reinava a paz sobre a ter-
ra, JESUS CRISTO DEUS ETER-
NO E FILHO DO ETERNO PAI, 
querendo santificar o mundo com 
a sua vinda, nove meses depois de 
sua concepção, nasceu em Belém 
de Judá, da Virgem Maria, feito ho-
mem. Nascimento de nosso Senhor 

Jesus Cristo, segundo a carne. 
A. (Nº 715/D) Ref. Glória a Deus 

nas alturas 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 pecando do mundo, tende 
piedade de nós. Vós que tirais o 
pecado do mundo, acolhei a nos-
sa súplica.

3. Vós que estais sentado 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!

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
(Natal do Senhor, Lecionário Pauli-

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

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

Comunidade em Oração 
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- Em seu Filho nascido em Belém, Deus faz brilhar a luz da salvação para a humanidade 
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L. Leitura do Livro do Profeta 
Isaías.

O povo, que andava na escuridão, 
viu uma grande luz; para os que 
habitavam nas sombras da mor-
te, uma luz resplandeceu. Fizeste 
crescer a alegria, e aumentaste a 
felicidade; todos se regozijam em 
tua presença como alegres cei-
feiros na colheita, ou como exal-
tados guerreiros ao dividirem os 
despojos. Pois o jugo que oprimia 
o povo, – a carga sobre os ombros, 
o orgulho dos fiscais – tu os aba-
teste como na jornada de Madiã. 
Botas de tropa de assalto, trajes 
manchados de sangue, tudo será 
queimado e devorado pelas cha-
mas. Porque nasceu para nós 
um menino, foi-nos dado um fi-
lho; ele traz aos ombros a marca 
da realeza; o nome que lhe foi 
dado é: Conselheiro admirável, 
Deus forte, Pai dos tempos futu-
ros, 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 santida-
de, a partir de agora e para todo o 
sempre. O amor zeloso do Senhor 
dos exércitos há de realizar estas 
coisas. - Palavra do Senhor.

A. Graças, Senhor! 

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

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

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

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

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

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

4. - na presença do Senhor, pois ele 
vem,* porque vem para julgar a 

terra inteira. - Governará o mundo 
todo com justiça,* e os povos jul-
gará com lealdade. 

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

para toda a humanidade
L. Leitura da Carta de São Paulo 

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

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

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 2,1-14
A. (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 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!
Hoje nasceu para nós um Salvador.
P. Aconteceu que naqueles dias, Cé-

sar Augusto publicou um decreto, 
ordenando o recenseamento de 
toda a terra. Este primeiro recen-
seamento foi feito quando Quirino 
era governador da Síria. Todos 
iam registrar-se cada um na sua 
cidade natal. Por ser da família e 
descendência de Davi, José subiu 
da cidade de Nazaré, na Galileia, 
até a cidade de Davi, chamada Be-
lém, na Judeia, para registrar-se 
com Maria, sua esposa, que estava 
grávida. Enquanto estavam em Be-
lém, completaram-se os dias para 
o parto, e Maria deu à luz o seu 
filho primogênito. Ela o enfaixou e 
o colocou na manjedoura, pois não 

havia lugar para eles na hospeda-
ria. Naquela região havia pastores 
que passavam a noite nos campos, 
tomando conta do seu rebanho. 
Um anjo do Senhor apareceu aos 
pastores, a glória do Senhor os en-
volveu em luz, e eles ficaram com 
muito medo. O anjo, porém, disse 
aos pastores: “Não tenhais medo! 
Eu vos anuncio uma grande ale-
gria, que o será para todo o povo: 
Hoje, na cidade de Davi, nasceu 
para vós um Salvador, que é o 
Cristo Senhor. Isto vos servirá de 
sinal: Encontrareis um recém-nas-
cido envolvido em faixas e deitado 
numa manjedoura”. E, de repente, 
juntou-se ao anjo uma multidão da 
coorte celeste. Cantavam louvores 
a Deus, dizendo: “Glória a Deus 
no mais alto dos céus, e paz na ter-
ra aos homens por ele amados”. - 
Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor!

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

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

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

A. Amém. 

Homilia e Profissão da fé
Oração dos fiéis

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

A. 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, especialmente aos entriste-
cidos pela loucura da guerra, nós 
vos pedimos:



2. Para que as mães grávidas possam 
ter seus filhos nas condições neces-
sárias e todos os bebês possam cres-
cer com dignidade, nós vos pedimos:

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

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 ale-
gria do encontro com Cristo no Na-
tal como os pastores de Belém, nós 
vos pedimos:

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

7...
P. ...
A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
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 par-
ticipar da divindade daquele que 
uniu a vós a nossa humanidade. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística I
(Missal, p. 469)

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

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Ele, no mistério do Natal 
que celebramos, invisível em sua 
divindade, tornou-se visível em 
nossa carne. Gerado antes dos tem-
pos, entrou na história da humani-
dade para erguer o mundo decaído. 
Restaurando a integridade do uni-
verso, introduziu no reino dos céus 
o homem redimido. Por essa razão, 
hoje e sempre, nós nos unimos aos 
anjos e a todos os santos, cantando 
(dizendo) a uma só voz...

A. (Nº 758/F) Ref. Santo, santo, 
santo sois vós, Senhor, nosso 
Deus!

1. O céu e a terra proclamam, pro-
clamam a vossa glória.

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

3. Bendito o que vem, bendito, 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 Se-
nhor!

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 também 
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 vossos fi-
lhos e filhas (...) e de todos os que 
circundam este altar, dos quais co-
nheceis a fidelidade e a dedicação 
em vos servir. Eles vos oferecem 
conosco este sacrifício de louvor 
por si e por todos os seus e elevam 
a vós as suas preces para alcançar 
o perdão de suas faltas, a seguran-
ça em suas vidas e a salvação que 
esperam.

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

P. Em comunhão com toda a Igre-
ja, celebramos (a noite santa) o 
dia santo em que a Virgem Maria 
deu ao mundo o Salvador. Vene-
ramos também a mesma virgem 
Maria e seu esposo José, os san-
tos apóstolos e mártires: Pedro e 
Paulo, André (Tiago e João, Tomé, 
Tiago e Filipe, Bartolomeu e Ma-
teus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, 
Clemente, Sisto, Cornélio e Cipria-
no, Lourenço e Crisólogo, João e 
Paulo, Cosme e Damião) e todos os 
vossos santos. Por seus méritos e 
preces, concedei-nos sem cessar a 
vossa proteção.

A. Em comunhão com toda a Igre-
ja 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 oferendas, 
a fim de que se tornem para nós o 
Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso filho e Senhor nosso.

A. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!

P. Na noite em que ia ser entre-
gue, ele tomou o pão em suas 
mãos, elevou os olhos a vós, 
ó Pai, deu graças e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente o deu a seus 
discípulos, dizendo: TOMAI, TO-
DOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS, PRA 
REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

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

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

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

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

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 Corpo 
e o Sangue de vosso Filho, sejamos 
repletos de todas as graças e bên-
çãos do céu.

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

P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos fi-
lhos e filhas (...) que partiram desta 
vida, marcados com o sinal 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 mártires: 
João Batista e Estêvão, Matias e 
Barnabé, (Inácio, Alexandre, Mar-
celino e Pedro, Felicidade e Perpé-
tua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, 
Anastácia) e todos os vossos san-
tos. Por Cristo, Senhor nosso.

A. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

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

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

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 resplande-
ce uma luz./ Hoje Deus visitou 
nossa terra e nos deu o seu Filho 
Jesus.

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

3. Boas novas de grande 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 ter-
ra, em Belém nasceu hoje um 
irmão./ Ele humilha os soberbos 
e fortes e se faz dos pequenos o 
pão.

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

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

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

A. (Nº 82) Ref. /:Ele nasce espe-
rança, traz libertação, ensina o 
caminho ao Pai e ao irmão.:/

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

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

A. Amém. 
P. Aquele que anunciou aos pastores 

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

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

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

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

indulgente, Pai e Filho e Espírito 
Santo.

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

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

A. Graças a Deus.
 
1. Noite feliz! Noite feliz! Ó Se-

nhor, 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 co-
ração! Que quiseste nascer nosso 
irmão /:e a nós todos salvar.:/

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

Feliz Natal e novo ano com a ale-
gria anunciada em Belém. 

“Que a celebração do nascimento de 
Jesus ressoe no mundo como pro-
missor anúncio de paz e renove no 
coração de todos o compromisso 
de construir uma sociedade edu-
cada 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. Silves-
tre 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.


