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ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA  
Alegrai-vos: Ele está bem perto; sim, alegrai-vos mais 
no Senhor!
1. Foste amigo, Senhor, da tua terra, / Libertaste os 
cativos de Jacó. / Perdoaste o pecado de teu povo, / 
Encobriste toda a sua falta, / Não guardaste rancor 
contra nós, / Acalmaste o furor da tua ira.
2. Restaura-nos, ó Deus e Salvador, / Esquece a tua 
mágoa contra nós; / Ficarás irritado para sempre? / 
Guardarás tua cólera sem fim?
3. Não darás tua vida novamente / Ao teu povo que em 
ti se alegrará? / Mostra-nos, Senhor, tua bondade, / 
Concede-nos a tua salvação!
4. Quero ouvir o que diz o Senhor: / É de paz que Ele vai 
nos falar, / A paz para seu povo e seus amigos, / Aos que 
trazem ao Senhor seu coração. / Está perto a salvação 
aos que o respeitam / E a glória habitará na nossa terra.
5. Fidelidade e amor se encontrarão, / Vão beijar-se a 
justiça e a paz. / Da terra brotará fidelidade / E do céu 
olhará a justiça.
6. O Senhor nos dará o que é bom, / Nossa terra dará 
o seu fruto, / A justiça virá na sua frente, / A salvação 
seguirá os seus passos.
7. Demos glória ao Pai onipotente, / Ao seu Filho, Jesus, 
nosso Senhor / E ao Espírito que habita em nosso peito, 
/ Pelos séculos dos séculos. Amém!

2. SAUDAÇÃO
-Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
-Amém.
-A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do 
Senhor Jesus Cristo.
-Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
-No início desta Celebração Eucarística, peçamos 
a conversão do coração, fonte de reconciliação e 

comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs  (pausa).
-Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz, tende 
piedade de nós.
-Senhor, tende piedade de nós.
-Cristo, que vindes salvar o que estava perdido, tende 
piedade de nós.
-Cristo, tende piedade de nós.
-Senhor, que vindes criar um mundo novo, tende piedade 
de nós.
-Senhor, tende piedade de nós. 
-Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.  -Amém.

4. HINO DE LOUVOR (omite-se)

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Ó Deus de bondade, que vedes o 
vosso povo esperando fervoroso o Natal do Senhor, dai 
chegarmos às alegrias da Salvação e celebrá-las sempre 
com intenso júbilo na solene liturgia. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
-Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Sf 3,14-18a)
Leitura da Profecia de Sofonias.
14Canta de alegria, cidade de Sião; rejubila, povo de 
Israel! Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de 
Jerusalém! 15O Senhor revogou a sentença contra ti, 
afastou teus inimigos; o rei de Israel é o Senhor, ele está 
no meio de ti, nunca mais temerás o mal. 16Naquele dia, 
se dirá a Jerusalém: “Não temas, Sião, não te deixes 
levar pelo desânimo! 17O Senhor, teu Deus, está no meio 
de ti, o valente guerreiro que te salva; ele exultará de 
alegria por ti, movido por amor; exultará por ti, entre 
louvores, 18acomo nos dias de festa”. 
-Palavra do Senhor.
-Graças a Deus!

3º DOMINGO DO ADVENTO
- HOJE, COLETA DA CAMPANHA NACIONAL PARA A EVANGELIZAÇÃO  - 

“ALEGREMO-NOS TODOS NO SENHOR, ELE ESTÁ PERTO”
Irmãos e irmãs, a alegria invade nosso coração, pois o Natal de Jesus está cada vez mais próximo. Hoje, cele-

bramos a alegria da proximidade do Senhor. 
É o chamado “Gaudete”, “Domingo da Alegria”. Esta alegria, porém, não pode ser ofuscada pelo seu consu-

mismo nem por interesses egoístas. João Batista tem para cada um de nós uma mensagem de esperança e com-
promisso.  A Igreja vive hoje o dia da Coleta Nacional para a Evangelização. Todo batizado é um evangelizador em 
potencial. Todo aquele que crê em Cristo tem o compromisso de ajudar na evangelização. Unidos pelo amor que 
nos congrega como irmãos, cantemos!

Nova AliançaNova Aliança



7. SALMO RESPONSORIAL (Is 12,2-3.4bcd.5-6)
-Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque 
é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel!
-Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo; o 
Senhor é minha força, meu louvor e salvação. / Com 
alegria bebereis no manancial da salvação, e direis 
naquele dia: “Dai louvores ao Senhor. 
-Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas, entre 
os povos proclamai que seu nome é o mais sublime.
-Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios 
e portentos, publicai em toda a terra suas grandes 
maravilhas! / Exultai cantando alegres, habitantes de 
Sião, / porque é grande em vosso meio o Deus Santo 
de Israel!”

8. SEGUNDA LEITURA (Fl 4,4-7)
Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.
Irmãos: 4Alegrai-vos sempre no Senhor; eu repito, 
alegrai-vos. 5Que a vossa bondade seja conhecida 
de todos os homens! O Senhor está próximo! 6Não 
vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as 
vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, 
acompanhadas de ação de graças. 7E a paz de Deus, 
que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos 
corações e pensamento em Cristo Jesus. 
-Palavra do Senhor.
-Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 3,10-18)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção; enviou-
me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação!

-O Senhor esteja convosco!
-Ele está no meio de nós.
-Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, † segundo 
Lucas.
-Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 10as multidões perguntavam a João: 
“Que devemos fazer?” 11João respondia: “Quem tiver 
duas túnicas, dê uma a quem não tem; e quem tiver 
comida, faça o mesmo!” 12Foram também para o 
batismo cobradores de impostos, e perguntaram a João: 
“Mestre, que devemos fazer?” 13João respondeu: “Não 
cobreis mais do que foi estabelecido”. 14Havia também 
soldados que perguntavam: “E nós, que devemos 
fazer?” João respondia: “Não tomeis à força dinheiro de 
ninguém, nem façais falsas acusações; ficai satisfeitos 
com o vosso salário!” 15O povo estava na expectativa e 
todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria 
o Messias. 16Por isso, João declarou a todos: “Eu vos 
batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do 
que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de 
suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no 
fogo. 17Ele virá com a pá na mão: vai limpar sua eira e 
recolher o trigo no celeiro; mas a palha ele a queimará 
no fogo que não se apaga”. 18E ainda de muitos outros 

modos, João anunciava ao povo a Boa-Nova.
-Palavra da Salvação! -Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ
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 Espírito Santo; / 
nasceu da Virgem Maria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, 
foi crucificado, 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. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
-Oremos humildemente ao Senhor que vem para nos 
salvar; e o aclamemos com muita confiança. 
-Vinde, Senhor, salvar-nos! 
1. Senhor, guiai e sustentai por vosso Espírito o Papa 
Francisco e os bispos na  missão de governar e conduzir 
a Igreja, fazendo com que eles tenham sempre uma 
mensagem de alegria, otimismo e esperança. 
2. Senhor, vinde e iluminai os padres e diáconos de nossa 
diocese para que sempre perseverem no caminho do 
Evangelho da Vida.  Fortalecei-os com a fé e a coragem 
de João Batista. 
3. Senhor, vinde e abri caminhos de alegria e esperança 
para os pobres, os doentes, os idosos, e todos os que 
sofrem dor e abandono, e que eles nunca deixem de 
sentir vossa presença consoladora.
4. Senhor, vinde neste Ano Santo da Misericórdia e abri o 
coração àqueles que vivem nas mais variadas periferias 
existenciais, que muitas vezes o mundo contemporâneo 
cria de forma dramática.
 -(Conclusão espontânea).

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
A nossa oferta apresentamos no altar / E te pedimos: 
Vem, Senhor, nos libertar!
1. A chuva molhou a terra / O homem plantou um grão, / 
A planta deu flor e fruto, / Do trigo se fez o pão.
2. O homem plantou videiras, / Cercou-as com seu 
carinho. / Da vinha brotou a uva, / Da uva se fez o vinho.
3. Os frutos da nossa terra / E as lutas dos filhos teus, / 
Serão, pela tua graça / Pão vivo, que vem dos céus.
4. Recebe, Pai, nossas vidas, / Unidas ao pão e vinho / 
E vem conduzir teu povo, / Guiando-o no teu caminho.

14. ORAÇÃO
-Orai, irmãos e irmãs, ...

(Sobre as Oferendas)
Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar estes dons da 
nossa devoção, para que, ao celebrarmos o sacramento 
que nos destes, se realizem em nós as maravilhas da 
salvação. Por Cristo, nosso Senhor. -Amém.



15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(PREFÁCIO DO ADVENTO I)
-O Senhor esteja convosco …

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por 
Cristo, Senhor nosso. Revestido de nossa fragilidade, 
ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de 
amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de 
sua glória, ele virá uma segunda vez para conceder-nos 
em plenitude os bens prometidos que hoje, vigilantes, 
esperamos. Por essa razão, agora e sempre, nós 
nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
-Santo, Santo, Santo ...
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 santidade a todas as 
coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para que 
vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um 
sacrifício perfeito.
-Santificai e reuni o vosso povo!
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 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
que nos mandou celebrar este mistério.
-Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
NA NOITE em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu 
graças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO 
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice 
em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus 
discípulos, dizendo:
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!
-Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos 
deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda.
CELEBRANDO agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, 
da sua paixão 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.
-Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
OLHAI com bondade a oferenda da vossa Igreja, 
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e 
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue 
do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos 
tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
-Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
QUE ELE faça de nós uma oferenda 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, e todos os santos, que não 
cessam de interceder por nós na vossa presença.
-Fazei de nós uma perfeita oferenda!
E AGORA, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício 
da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao 
mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso servo o 
Papa Francisco, o nosso Bispo Cesar, com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
-Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
ATENDEI às preces da vossa família, que está aqui, na 
vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos 
os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
-Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
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 todos saciai com vossa glória!
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. -Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
-Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor 
Jesus nos ensinou:
-PAI NOSSO...
-Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a 
vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos de todos os 
perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a 
vinda do Cristo Salvador.
-Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
-Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos: 
Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis 
os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; 
dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, 
que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.  -Amém.
-A paz do Senhor esteja sempre convosco.
-O amor de Cristo nos uniu.
-No Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos com um 
sinal de paz. -Cordeiro de Deus, ...
-Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
-Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
Ele virá / Com uma pá / na sua mão, / Ele virá / Para 
limpar / O seu terreiro! / Tudo o que é palha, / Num 
fogo eterno / Irá queimar, / O trigo bom / Vai recolher 
no seu celeiro!
1. Louva, Jerusalém, / Louva o Senhor teu Deus: / Tuas 
portas reforçou / E os teus abençoou, / Te cumulou de 
paz / E o pão do céu te traz.
2. Sua Palavra envia, / Corre veloz sua voz. / Da névoa 
desce o véu, / Unindo a terra e o céu; / As nuvens se 
desmancham, / O vento sopra e avança.
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LEITURAS DA SEMANA:

3. Ao povo revelou / Palavras de amor. / A sua Lei nos 
deu / E o mandamento seu; / Com ninguém fez assim; / 
Amou até o fim.
4. A Virgem, mãe será, / Um Filho à luz dará, / Seu nome, 
Emanuel; / “Conosco Deus” do céu; / O mal desprezará, 
/ O bem escolherá.
5. Ao Pai do céu louvemos / E ao que vem cantemos; / E 
ao Divino, então, / A nossa louvação! / Os Três, que são 
um Deus, / Exalte o povo seu!

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
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. 
 -Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
-O Senhor esteja convosco!
-Ele está no meio de nós.
-Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine 
com o advento do seu Filho, em cuja vinda credes e cuja 
volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. 
-Amém.
-Que durante esta vida Ele vos torne firmes na fé, alegres 
na esperança, solícitos na caridade. -Amém.
-Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito 
homem, sejais recompensados com a vida eterna, 
quando vier de novo em sua glória.
 -Amém.

-Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho † e 
Espírito Santo. 
-Amém.
-Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe.
-Graças a Deus.

20. CANTO FINAL
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 
entendimento este Espírito será. De conselho e fortaleza, 
de ciência e de temor, achará a alegria no temor do seu 
Senhor.
2. Não será pela ilusão do olhar, do “ouvir falar”, / que 
ele irá julgar os homens, como é praxe acontecer. / Mas 
os pobres desta terra com justiça julgará, / e dos fracos 
o direito ele é quem defenderá.
3. Neste dia, neste dia o Senhor estenderá / sua mão 
libertadora pra seu povo resgatar. / Estandarte para os 
povos, o Senhor levantará; / a seu povo, à sua Igreja, 
toda a terra acorrerá.

Cânticos: Hinário Litúrgico  - CNBB

“Fé e Razão de mãos dadas por um mundo melhor.”
Inscrições abertas para o processo seletivo da Faculdade Católica-SJC

A Teologia destaca a manifestação que Deus fez de si mesmo na encarnação, paixão, morte e ressurreição de 
Jesus Cristo. Nele, cada pessoa é convidada a deixar-se amar por Deus, a descobrir-se a si mesma e, Nele encontrar 
o sentido da vida e a possibilidade real de sua realização plena. O estudo da Teologia quer formar seguidores de 
Jesus de Nazaré e, deste modo, na imitação do seu estilo de vida, construir um mundo de irmãos, uma sociedade 
justa e fraterna.

A Faculdade Católica-SJC oferece à comunidade o curso superior de Teologia/Bacharelado, no período noturno. 
Os professores são altamente qualificados, Doutores e Mestres nas áreas de Teologia, Filosofia, Psicologia, Sociolo-
gia, Pedagogia e outras áreas afins, sendo profissionais com larga experiência no Ensino Superior. 

A partir de 2016, a Faculdade Católica-SJC oferecerá também o CURSO SUPERIOR – TECNOLÓGICO EM GES-
TÃO DE RECURSOS HUMANOS (GRADUAÇÃO) com duração de dois anos, com uma marca humanística como 
nunca se viu. Nosso objetivo é promover uma formação para uma alta competência profissional em Gestão de Recur-
sos Humanos. Por meio dos métodos e técnicas da área, queremos desenvolver talentos e habilidades necessárias 
para gerir pessoas como resposta às exigências sociais e do mercado. É hora de investir em você. Venha estudar 
conosco!

As inscrições para o vestibular do curso de graduação em Teologia estão abertas e para o curso Tecnólogo em 
Gestão de Recursos Humanos estarão abertas, em breve. A prova será aplicada no dia 19 de dezembro de 2015. 

O prédio da Faculdade Católica fica na Av. São João, 2650 – Jardim das Colinas, em São José dos Campos, tele-
fone: 4009-8383. Inscrições pelo site: www.faculdadecatolicasjc.edu.br
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