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Hoje celebramos o Domingo Gaudete ou da alegria, 
porque o Senhor já está bem perto. A liturgia volta 
o nosso olhar para as profecias e o cumprimento fiel 
do amor de Deus que nunca abandona o seu povo. 
Do mesmo modo, Deus continua a operar maravilhas 
naqueles que o procuram de coração sincero. Cheios 
de alegria, celebremos o Dia do Senhor.

  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. Uma voz fez-se ouvir lá no deserto: / “Preparai os 
caminhos do Senhor!” / Na alegria do Céu assim tão 
perto, / entoou toda a terra este clamor:

REFRÃO: Vem, Senhor, não tardes mais, és o anseio 
das nações! / Vem curar os nossos “ais” e expulsar 
as opressões! / Pastor Santo de Israel, vem salvar 
teu povo, vem! / Deus Bendito, Emanuel, toda a 
Terra hoje é Belém!

Entrada e Comunhão: João de Araújo, Ir. Míria T. Kolling, Ofertas: José Raimundo Galvão; 
Final: Reginaldo Veloso.
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2. Vai cumprir-se do Céu a profecia: / “Nosso Deus 
entre nós vem habitar!” / Reunido, e na paz da litur-
gia, / vem o povo de Deus então cantar:

3. No horizonte já brilha nova vida, / luz sublime de 
um novo amanhecer. / E, feliz, rumo à Terra Prome-
tida, / eis o povo de Deus sempre a dizer:

4. Eis grilhões da injustiça já rompidos, / mil algemas 
quebradas pelo amor, / mas, na paz, o clamor dos 
oprimidos / chega ao Céu neste brado de louvor:

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos cumula de toda ale-
gria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, 
esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 
Cristo.

Antífona da Entrada (Fl 4,4.5)

Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo eu vos digo, 
alegrai-vos! O Senhor está perto.

3. Ato Penitencial
P. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra 
e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheça-
mos ser pecadores e invoquemos com confiança a 
misericórdia do Pai.
                         (Pausa)



P. Confessemos os nossos pecados:

T. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e 
irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e 
palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha 
tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e 
santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim 
a Deus, nosso Senhor.

P. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, per-
doe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.

T. Amém.

P. Senhor, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, tende piedade de nós.

T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

4. Oração
P. OREMOS: Ó Deus de bondade, que vedes o vos-
so povo esperando fervoroso o natal do Senhor, dai 
chegarmos às alegrias da Salvação e celebrá-las sem-
pre com intenso júbilo na solene liturgia. Por nos-
so Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

T. Amém.



Liturgia da Palavra
L. Hoje, como naquele tempo, a perseverança do pro-
feta de Deus em meio aos sofrimentos, o torna firme 
e forte. Assim, sabendo o seu lugar: menor no Reino 
dos Céus, pode contemplar a recompensa de Deus que 
vem para salvar.

5. Primeira Leitura  (Is 35,1-6a.10) (Sentados)

Leitura do Livro do Profeta Isaías

1Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte 
a solidão e floresça como um lírio. 2Germine e exulte 
de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, 
o esplendor do Carmelo e de Saron; seus habitantes 
verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. 
3Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos 
debilitados. 4Dizei 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”. 5Então se abrirão os olhos dos cegos e se 
descerrarão os ouvidos dos surdos. 6aO coxo saltará 
como um cervo e se desatará a língua dos mudos. 10Os 
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.

T. Graças a Deus.



6. Salmo Responsorial (Sl 145)

REFRÃO: Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo!
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 reinará.

7. Segunda Leitura (Tg 5,7-10)

Leitura da Carta de São Tiago
Irmãos: 7Ficai 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. 
8Também vós, ficai firmes e fortalecei vossos corações, 
porque a vinda do Senhor está próxima. 9Irmãos, não 
vos queixeis uns dos outros, para que não sejais jul-
gados. Eis que o juiz está às portas. 10Irmãos, tomai 
por modelo de sofrimento e firmeza os profetas, que 
falaram em nome do Senhor. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. Aclamação ao Evangelho (Is 61,1) (De pé)

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção, 
enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação!



9. Evangelho (Mt 11,2-11)

P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.

P. = Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segun-
do Mateus.

T. Glória a vós, Senhor.

P. NAQUELE TEMPO, 2João estava na prisão. Quan-
do ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns 
discípulos, 3para lhe perguntarem: “És tu, aquele que 
há de vir, ou devemos esperar um outro?” 4Jesus res-
pondeu-lhes: “Ide contar a João o que estais ouvindo 
e vendo: os cegos recuperam a vista, os paralíticos 
andam, os leprosos estão curados, os surdos ouvem, 
os mortos ressuscitam e os pobres são evangeliza-
dos. 6Feliz aquele que não se escandaliza por causa 
de mim!” 7Os discípulos de João partiram, e Jesus 
começou a falar às multidões, sobre João: “O que fos-
tes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? 8O 
que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? 
Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos 
reis. 9Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos 
afirmo, e alguém que é mais do que profeta. 10É dele 
que está escrito: ‘Eis que envio o meu mensageiro à 
tua frente; ele vai preparar o teu caminho diante de 
ti’. 11Em 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.

T. Glória a vós, Senhor.



10. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

11. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso, 
T. criador do céu e da terra. / E em Jesus Cristo, 
seu único Filho, nosso Senhor, / que foi concebido 
pelo poder do Espírito Santo; / nasceu da Virgem 
Maria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, / foi crucifi-
cado, morto e sepultado. / Desceu à mansão dos 
mortos; / ressuscitou ao terceiro dia, / subiu aos 
céus; / está sentado à direita de Deus Pai todo-
-poderoso, / donde há de vir a julgar os vivos e os 
mortos. / Creio no Espírito Santo; / na Santa Igreja 
Católica; / na comunhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da carne; / na vida 
eterna. / Amém.

12. Preces da Comunidade
P. Ao Senhor que não destrói nada, mas recupera e 
conserta o que está quebrado, elevemos nossos pedi-
dos dizendo:
T. Vinde em nosso auxílio e socorrei-nos sem demo-
ra!
1. Ensinai-nos, Senhor, a não buscarmos a glória pes-
soal com nossas atitudes, mas que a vossa presença 
resplandeça através do nosso testemunho, rezemos:
2. Conduzi-nos, Senhor, a sermos autênticos e alegres 
mensageiros de vossa Palavra, neste tempo em que 
nos preparamos para vos acolher no Natal, rezemos:



3. Enchei-nos, Senhor, com o dom da alegria que vem 
de Vós, a fim de que o mundo, vendo o vosso amor 
misericordioso, possa alegrar-se com a vossa presença, 
rezemos:
4. Fortalecei, Senhor, a nossa paciência e esperança 
diante das adversidades e desafios do tempo presente, 
a fim de que nunca nos desviemos do vosso amor fiel, 
rezemos:
5. Sensibilizai, Senhor, o nosso coração, a fim de que 
nos empenhemos com generosidade na coleta nacio-
nal da Campanha para a Evangelização, rezemos:
                       (Outras preces)

P. Assisti, Senhor, com a vossa graça, estes vossos filhos 
e filhas que elevam até vós esta oração. Concedei-lhes 
a força que necessitam para prepararem dignamente 
um coração que receba o vosso Filho, que convosco 
vive e reina, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

  Liturgia Eucarística

13. Canto das Ofertas (Sentados)

1. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, 
/ e trazem pão e vinho, para esperar o Senhor.
REFRÃO: Deus ama os pobres e se faz pobre, tam-
bém: / desceu à terra e fez pousada em Belém.
2. As nossas mãos se elevam,  para, num gesto de 
amor, / retribuir a vida, que vem das mãos do Senhor.



3. As nossas mãos se encontram na mais fraterna união. 
/ Façamos deste mundo a grande “Casa do Pão”!

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

14. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que levando ao altar as 
alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a ofere-
cer um sacrifício aceito por Deus Pai todo-poderoso.

T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, 
para glória do seu nome, para nosso bem e de toda 
a santa Igreja.

15. Oração Sobre as Oferendas
P. Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar estes dons 
da nossa devoção, para que, ao celebrarmos o sacra-
mento que nos destes, se realizem em nós as maravi-
lhas da salvação. Por Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.

16. Oração Eucarística II
Prefácio do Advento, II
A dupla espera de Cristo

P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.

P. Corações ao alto.

T. O nosso coração está em Deus.

P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.



T. É nosso dever e nossa salvação.

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. 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 (dizendo) a uma só voz:

T. Santo, Santo, Santo, / Senhor, Deus do universo! 
/ O céu e a terra proclamam a vossa glória. / Hosa-
na nas alturas! / Bendito o que vem em nome do 
Senhor! / Hosana nas alturas!

P. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda 
santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derraman-
do sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem 
para nós o Corpo e = o Sangue de Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso.

T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

P. Estando para ser entregue e abraçando livremente a 
paixão, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu 
a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU COR-
PO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.



Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice 
em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclama-
mos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor, Jesus!
P. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurrei-
ção do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da 
vida e o cálice da salvação; e vos agradecemos porque 
nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença 
e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. E nós vos suplicamos que, participando do Corpo 
e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz pre-
sente pelo mundo inteiro: que ela cresça na carida-
de, com o Papa N., com o nosso Bispo N. e todos os 
ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que 
morreram na esperança da ressurreição e de todos os 
que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz 
da vossa face.



T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
P. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos 
nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem 
Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com 
os santos Apóstolos e todos os que neste mundo vos 
serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por 
Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
P. 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.
T. Amém.

17. Rito da Comunhão
P. Rezemos, com amor e confiança, a oração que o 
Senhor Jesus nos ensinou:

T. Pai nosso... (O celebrante continua...)

18. Canto de Comunhão
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!
REFRÃO: Vem Senhor! Vem salvar teu povo, Deus 
conosco, Emanuel! / 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 justiça, / neste mundo 
de sonhos tão vãos. / E banir para sempre a cobiça / 
que destrói sempre a vida de irmãos.

4. Não impérios de morte reinando, / só gerando cami-
nhos de dor; / o Senhor quer a vida ostentando / o 
troféu sempre eterno do amor!

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

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Cf. Is 35,4)

Dizei aos tímidos: coragem, não temais; eis que chega 
o nosso Deus, ele mesmo vai salvar-nos.

19. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Imploramos, ó Pai, vossa clemência para 
que estes sacramentos nos purifiquem dos pecados e 
nos preparem para as festas que se aproximam. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

 Ritos Finais

20. Vivência
L. Estar alegres em Deus é tarefa de todo cristão. A 
pessoa alegre não contém a alegria em si mesmo: sen-



te a necessidade de partilhá-la com os outros. Que, 
ao sair desta celebração, sintamos o grande desejo de 
comunicar a todos a alegria de sermos amados por 
Deus, manifestada em gestos de amor ao próximo.

21. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.

P. Que o Deus onipotente e misericordiosos vos ilu-
mine com o advento do seu Filho, em cuja vinda cre-
des e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas 
bênçãos.

T. Amém.

P. Que durante esta vida ele vos torne firmes na fé, 
alegres na esperança, solícitos na caridade.

T. Amém. 

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

T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho = e  
Espírito Santo.

T. Amém.

P. A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em paz 
e o Senhor vos acompanhe.

T. Graças a Deus.



22. Canto Final
1. É tempo do meu advento, da vinda surpresa no meio 
de vós, / por isso conclamo que ao longo da terra ele-
vem sua voz. / É tempo de um novo Isaías, que, atento 
aos rumos da vida, / indique um caminho novo e a 
libertação para todo o meu povo!

REFRÃO: Isaías, Isaías! Anuncia o Messias e con-
sola o povo meu. / Anuncia o Messias e consola o 
povo meu.

2. Que eleve sua voz contra todos aqueles que levam 
uma vida maldosa. / Que aja com grande energia, que 
implante a justiça e aos pobres console. / Que anuncie 
uma nova esperança e um Deus que é sempre presen-
ça. / Que a todos os homens conteste e no meio dos 
povos se torne um profeta.

3. Eu quero que todos os homens caminhem segundo 
os critérios de Deus. / Eu quero uma tal comunhão, 
que eu possa chamá-los de filhos meus! / Eu quero as 
crianças sorrindo sempre ao ver novo mundo surgindo. 
/ Eu quero esperança maior para aqueles que lutam 
por um mundo melhor.

4A. Vai, enche a terra de esperança, oh!… pois junto a 
ti, junto a ti sempre estou, oh!...  

4B. Leva a tua fé e sê um sinal, oh!... pois Emanuel, 
Emanuel já vai voltar, oh!...

4C. Crê no meu amor, ele é constante, oh!... pois junto 
a ti, junto a ti sempre estou, oh!... 

5. É tempo de ter mais justiça, não hipocrisia no meio 



CONFISSÕES
Quem ainda não se confessou em preparação ao Natal deve se 
apressar, pois falta pouco tempo para comemorarmos o nasci-
mento do Salvador. Informemo-nos sobre os horários e os 
locais, de modo que, libertos do pecado, melhor celebremos a 
Encarnação do Filho de Deus.

de vós. / De gente que goste de gente e  espere conten-
te o Messias voltar. / É tempo de ter solução para um 
mundo que segue pro mal, / por isso você é escolhido 
e este povo sofrido será meu sinal.

ORAÇÃO DO ANO VOCACIONAL 
2022-2023

Senhor Jesus, enviado do Pai e Ungido do 
Espírito Santo, que fazeis os nossos corações 
arderem e os pés se colocarem a caminho, 
ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e 
a urgência da missão.
Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, 
jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar 
e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do 
Reino, em vossa Igreja e no mundo.
Despertai as novas gerações para a vocação aos 
Ministérios Leigos, ao Matrimônio, à Vida Consa-
grada e aos Ministérios Ordenados.
Maria, Mãe, Mestra e Discípula Missionária, ensinai-
-nos a ouvir o Evangelho e a responder com alegria.
Amém.
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