
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ENTRADA
Eis que de longe vem o Senhor, / Para as na-
ções do mundo julgar / E os corações alegres 
estarão, / Como numa noite em festa a cantar.
1. Do Egito uma vinha / Arrancaste com amor; / 
Com cuidado a replantaste, / Fundas raízes lan-
çou / E por sobre a terra toda / sua sombra se 
espalhou.
2. Mas, Senhor, o que fizeste? / Por que teu amor 
se agasta? / Derrubaste as suas cercas, / Todo 
mundo agora passa, / Cada um invade e rouba, 
/ Quebra os ramos e devasta.

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

3. ATO PENITENCIAL 
- Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas cul-
pas para celebrarmos dignamente os santos 
mistérios (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, ten-
de 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 Todo-Poderoso e 
cheio de misericórdia, nós vos pedimos que ne-
nhuma atividade terrena nos impeça de correr 
ao encontro do vosso Filho, mas, instruídos pela 
vossa sabedoria, participemos da plenitude de 

sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Is 11,1-10)
Leitura do Livro do Profeta Isaías. Naqueles dias, 
1nascerá uma haste do tronco de Jessé e, a par-
tir da raiz, surgirá o rebento de uma flor; 2sobre 
ele repousará o espírito do Senhor: espírito de 
sabedoria e discernimento, espírito de conselho 
e fortaleza, espírito de ciência e temor de Deus; 
3no temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele 
não julgará pelas aparências que vê nem deci-
dirá somente por ouvir dizer; 4mas trará justiça 
para os humildes e uma ordem justa para os ho-
mens pacíficos; fustigará a terra com a força da 
sua palavra e destruirá o mau com o sopro dos 
lábios. 5Cingirá a cintura com a correia da justiça 
e as costas com a faixa da fidelidade. 6O lobo 
e o cordeiro viverão juntos e o leopardo deitar-
-se-á ao lado do cabrito; o bezerro e o leão co-
merão juntos e até mesmo uma criança poderá 
tangê-los. 7A vaca e o urso pastarão lado a lado, 
enquanto suas crias descansam juntas; o leão 
comerá palha como o boi; 8a 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. 9Não haverá danos 
nem mortes por todo o meu santo monte: a terra 
estará tão repleta do saber do Senhor quanto as 
águas que cobrem o mar. 10Naquele dia, a raiz 
de Jessé se erguerá como um sinal entre os po-
vos; hão de buscá-la as nações, e gloriosa será 
a sua morada.
- Palavra do Senhor. - Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 71 (72)) 
- Nos seus dias a justiça florirá.
- Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa 
justiça ao descendente da realeza! / Com justiça 
ele governe o vosso povo, com equidade ele jul-
gue os vossos pobres. 
- Nos seus dias a justiça florirá e grande paz, até 
que a lua perca o brilho! / De mar a mar esten-
derá o seu domínio, e desde o rio até os confins 
de toda a terra! 
- Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao 
qual ninguém quer ajudar. / Terá pena do indi-
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“ARREPENDEI-VOS, PORQUE ESTÁ PERTO O REINO DOS CÉUS”
Irmãos e irmãs, que alegria estarmos mais uma vez reunidos em torno do altar do Senhor. Na 

caminhada da vida, muitas vezes, por várias circunstâncias e situações, deixamo-nos ser sedu-
zidos pelas ideias e valores contrários ao projeto de Deus. Hoje as leituras nos chamam a uma 
tomada de decisão, mas é preciso uma mentalidade renovada para compreender a novidade do 
Reino. Cantemos!



gente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará.
- Nos seus dias a justiça florirá.
- Seja bendito o seu nome para sempre! E que 
dure como o sol sua memória! Todos os povos 
serão nele abençoados, todas as gentes canta-
rão o seu louvor!

8. SEGUNDA LEITURA (Rm 15,4-9)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. 
Irmãos: 4Tudo o que outrora foi escrito, foi es-
crito para nossa instrução, para que, pela nossa 
constância e pelo conforto espiritual das Escri-
turas, tenhamos firme esperança. 5 O Deus que 
dá constância e conforto vos dê a graça da har-
monia e concórdia, uns com os outros, como 
ensina Cristo Jesus. 6Assim, tendo como que 
um só coração e a uma só voz, glorificareis o 
Deus e Pai do Senhor nosso, Jesus Cristo. 7Por 
isso, acolhei-vos uns aos outros, como também 
Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. 8Pois 
eu digo: Cristo tornou-se servo dos que prati-
cam a circuncisão, para honrar a veracidade de 
Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. 
9Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus, em 
razão da sua misericórdia, como está escrito: 
“Por isso, eu vos glorificarei entre os pagãos e 
cantarei louvores ao vosso nome”. 
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Mt 3,1-12)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas 
veredas! Toda a carne há de ver a salvação do 
nosso Deus.

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

1Naqueles dias, apareceu João Batista, pregan-
do no deserto da Judeia: 2“Converteivos, por-
que o Reino dos Céus está próximo”. 3João foi 
anunciado pelo profeta Isaías, que disse: “Esta 
é a voz daquele que grita no deserto: preparai 
o caminho do Senhor, endireitai suas veredas!” 
4João usava uma roupa feita de pelos de camelo 
e um cinturão de couro em torno dos rins; comia 
gafanhotos e mel do campo. 5Os moradores de 
Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os luga-
res em volta do rio Jordão vinham ao encontro 
de João. 6Confessavam os seus pecados e João 
os batizava no rio Jordão. 7Quando 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 chegar? 8Pro-
duzi frutos que provem a vossa conversão. 9Não 
penseis que basta dizer: ‘Abraão é nosso pai’, 
porque eu vos digo: até mesmo destas pedras 
Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. 10O 

machado já está na raiz das árvores, e toda ár-
vore que não der bom fruto será cortada e jo-
gada no fogo. 11Eu 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 
carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o 
Espírito Santo e com fogo. 12Ele 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!  - 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; / pa-
deceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, mor-
to 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 pe-
cados; / na ressurreição da carne; / na vida eter-
na. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE.
- (Introdução por conta do presidente da cele-
bração).
1. Pelo Papa Francisco e por nosso Bispo Ce-
sar, para que sejam os guardiões dos valores do 
Evangelho, rezemos.
- Senhor, escutai-nos!
2. Pelos sacerdotes, diáconos e religiosos, para 
que sejam fiéis ao Evangelho na formação da 
consciência do povo de Deus, rezemos.
3. Pelas pastorais, movimento e associações de 
nossa Igreja, para que busquem sempre moldar 
suas ações conforme as práticas de Jesus, re-
zemos.
4. Por todos os homens e mulheres que se en-
contram iludidos pelos valores do mundo, para 
que encontrem o verdadeiro sentido da vida em 
Jesus, rezemos.

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
A nossa oferta apresentamos no altar e te pe-
dimos: / Vem, Senhor, nos libertar!
1. A chuva molhou a terra, / o homem plantou 
um grão, / a planta deu flor e frutos, / 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.

14. ORAÇÃO
- Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício 
seja aceito por Deus Pai, todo-poderoso. 
- Receba o Senhor por tuas mãos este sacri-
fício para a glória do teu nome para o nosso 
bem e de toda a santa Igreja.  



(Sobre as Oferendas)
Acolhei, ó Deus, com bondade nossas humildes 
preces e oferendas, e, como não podemos invo-
car os nossos méritos, venha em nosso socorro 
a vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor. 
- Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (PREFÁCIO 
DO ADVENTO, I)
- O Senhor esteja convosco. 
- Ele está no meio de nós. 
- Corações ao Alto. 
- O nosso coração esta em Deus. 
- Demos graças ao Senhor nosso Deus. 
- É nossa dever e nossa salvação.

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso de-
ver e salvação dar-vos graças, sempre e em todo 
o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-
-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Revestido 
da nossa 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, vigilan-
tes, 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 univer-
so, e tudo o que criastes proclama o vosso lou-
vor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Se-
nhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais 
vida e santidade a todas as coisas e não cessais 
de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em 
toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício 
perfeito.
- Santificai e reuni o vosso povo!
POR ISSO, nós vos suplicamos: santificai pelo 
Espírito Santo as oferendas que vos apresenta-
mos 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 discípu-
los, 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!
- Anunciamos, Senhor, a vossa morte e pro-
clamamos a vossa ressurreição. Vinde, Se-
nhor Jesus!
CELEBRANDO agora, ó Pai, a memória do vosso 

Filho, da sua paixão que nos salva, da sua glo-
riosa 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 con-
vosco e concedei que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos re-
pletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cris-
to 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 dis-
persos 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 San-
to, toda a honra e toda a glória, agora e para 
sempre. - Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados 
pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa miseri-
córdia, sejamos sempre livres do pecado e pro-
tegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo 
a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Sal-
vador.
- 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 mi-
nha 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.



UMA NOVA CONSCIÊNCIA PARA ACOLHER O REINO
As leituras do 1.º Domingo do Advento, que ocorreram na semana passada, iluminaram nossa re-

flexão acerca da vigilância constante que devemos ter em relação ao nosso proceder como cristãos na 
sociedade, pois é preciso sempre estarmos preparados para quando o Senhor vier.

As leituras desse domingo trazem uma proposta mais ousada. Querem provocar em nós uma to-
mada de decisão. Em Isaías, e também na carta de Paulo aos romanos, podemos perceber um clamor 
pela justiça e pelo acolhimento para com os pobres e fracos. No Evangelho aparece a figura de João 
Batista, aquele que anuncia a chegada do Messias. O grande precursor de Jesus não se intimida diante 
da presença dos fariseus e saduceus (os fariseus eram modelo de homens religiosos e se gabavam de 
sua fidelidade à Lei, viviam da aparência e tinham influência espiritual sobre o povo; os saduceus cons-
tituíam a classe dominante, representavam o poder econômico, religioso e político), ele sabe que estes 
querem o batismo somente como um rito externo, mas não estão dispostos a uma mudança sincera de 
postura. Para acolher o Reino é preciso “parar de praticar o mal e aprender a fazer o bem” (Is 1,16-17). 
É pelo fruto que se conhece a árvore.

No versículo 2 do Evangelho encontramos a palavra “Arrependei-vos”, como também em Mc 1,15. 
Aparece como uma condição para acolher o Reino. Porém, se olharmos o seu significado no texto ori-
ginal do grego, encontramos a palavra “metanoia” (mudança de sentimento, de ideia ou mentalidade), 
expressa um sentido mais profundo de como se deve compreender a novidade deste novo Reino. Não 
se trata de uma simples conversão, ou seja, um acolhimento ou seguimento descomprometido com 
algo ou com alguém, mas é um abrir-se ao novo, livre dos condicionamentos e influências que as situ-
ações e circunstâncias da vida nos impõem. Para o vinho novo é preciso odres novos! 

A novidade do Reino requer um coração novo, um novo jeito de pensar, e principalmente no agir 
para com os irmãos. Uma consciência moldada pelos pensamentos e práticas de Jesus.

Adriano Alves Machado - Paróquia de Sant’Ana

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 vin-
da 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. 
- Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe.
- Graças a Deus!

- Em Jesus, que nos tornou todos irmãos e irmãs 
com sua cruz, saudai-vos com um sinal de re-
conciliação e de paz.
- Cordeiro de Deus, ...
- Quem come minha Carne e bebe meu Sangue 
permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) que entreis em 
minha morada, mas dizei uma palavra e sei 
salvo(a).

17. CANTO DA COMUNHÃO
Ouço uma voz, lá no deserto a gritar; / Uma 
estrada preparai para o Senhor! / Endireitai os 
seus caminhos, pois, Ele vem / E logo mais 
avistareis o Salvador!
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.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Alimentados pelo pão espiritual, nós 
vos suplicamos, ó Deus, que, pela participação 
nesta Eucaristia, nos ensineis a julgar com sa-
bedoria os valores terrenos e colocar nossas 
esperanças nos bens eternos. Por Cristo, nosso 
Senhor. - Amém.
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