
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ENTRADA
“Alegrai-vos,  irmãos, no Senhor. / Sem 
cessar, eu repito, alegrai-vos; / Veja o 
mundo a vossa bondade. / Perto está o 
Senhor, em verdade”.
1. Foste amigo, antigamente, / Desta terra 
que amaste, / Deste povo que escolheste; / 
Sua sorte melhoraste, / Perdoaste seus pe-
cados, / Tua raiva acalmaste.
2. Vem, de novo, restaurar-nos! / Sempre ira-
do estarás, / Indignado contra nós? / E a vida 
não darás? / Salvação e alegria, / Outra vez, 
não nos trarás?

2. SAUDAÇÃO 
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. - Amém.
- A vós, irmãos e irmãs, 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 
- Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas 
culpas 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 per-
dido, 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 con-
duza 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 fervoro-
so o natal do Senhor, dai chegarmos às ale-
grias 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  (Is 35,1-6a.10)
Leitura do Livro do Profeta Isaías.
1Alegre-se a terra que era deserta e intran-
sitável, 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 ve-
rão a glória do Senhor, a majestade do nosso 
Deus. 3Fortalecei as mãos enfraquecidas e 
firmai os joelhos debilitados. 4Dizei 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”. 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 Se-
nhor 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. 
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL ((Sl 145 (146))
- Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo!
- O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos 
que são oprimidos; ele dá alimento aos fa-
mintos, é o Senhor quem liberta os cativos.
- O Senhor abre os olhos aos cegos, o Se-
nhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama 
aquele que é justo, / é o Senhor que protege 
o estrangeiro.
- Ele ampara a viúva e o órfão, / mas confun-
de os caminhos dos maus. / O Senhor reina-
rá para sempre! Ó Sião, o teu Deus reinará.

3º DOMINGO DO ADVENTO
COLETA PARA A EVANGELIZAÇÃO

Irmãos e irmãs, alegrai-vos porque se aproxima a vinda do Senhor! Sejam todos acolhidos 
pelo grande amor de Deus que se revelará em cada momento da liturgia de hoje, mas prin-
cipalmente na Palavra e na Eucaristia. Neste domingo, a força da esperança está presente 
em todas as leituras. Que esta mesma esperança anime nossos corações para irmos todos 
juntos ao encontro de Jesus. Cantemos!
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8. SEGUNDA LEITURA (Tg 5,7-10)
Leitura da Carta de São Tiago.
Irmãos: 7Ficai firmes até a vinda do Senhor. 
Vede o agricultor: ele espera o precioso fru-
to 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 julgados. 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. 
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Mt 11,2-11)

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 Cris-
to, † segundo Mateus.
- Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 2João estava na prisão. 
Quando ouviu falar das obras de Cristo, en-
viou-lhe alguns discípulos, 3para lhe pergun-
tarem: “És tu, aquele que há de vir, ou deve-
mos esperar um outro?”. 4Jesus respondeu-
-lhes: “Ide contar a João o que estais ouvin-
do e vendo: 5os cegos recuperam a vista, os 
paralíticos andam, os leprosos são curados, 
os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e 
os pobres são evangelizados. 6Feliz aquele 
que não se escandaliza por causa de mim!”. 
7Os discípulos de João partiram, e Jesus co-
meçou a falar às multidões, sobre João: “O 
que fostes ver no deserto? Um caniço agi-
tado pelo vento? 8O que fostes ver? Um ho-
mem 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! 
- 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 concebi-
do 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 tercei-
ro 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 Es-
pírito Santo; / na Santa Igreja Católica; / na 
comunhão dos santos; / na remissão dos pe-
cados; / na ressurreição da carne; / na vida 
eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE.
- (Introdução por conta do presidente da ce-
lebração).
1. Senhor, fortalecei o ânimo do Papa Fran-
cisco e de nosso Bispo Cesar, para que sus-
tentem com fidelidade e alegria a missão de 
propagar o Evangelho, oremos.
- Atendei nossas preces!
2. Senhor, que, a exemplo de João Batista, 
nossos sacerdotes, diáconos e religiosos se-
jam verdadeiros profetas e não se intimidem 
diante da injustiça no mundo, oremos.
3. Senhor, dai às pastorais, movimentos e 
associações de nossa Igreja o discernimen-
to necessário para servirem com audácia e 
desprendimento à vocação a que foram cha-
mados, oremos.
4. Senhor, iluminai nossa consciência para 
que possamos sustentar a evangelização 
pela oração, mas também pela contribuição 
financeira com a Coleta Nacional da Campa-
nha da Evangelização da Igreja, oremos.

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. As nossas mãos se abrem, / mesmo na 
luta e na dor / e trazem pão e vinho, / para 
esperar o Senhor.
Deus ama os pobres / E se fez 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.

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



(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 salva-
ção. Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (PREFÁCIO 
DO ADVENTO, IA)
- 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 
dever e salvação louvar-vos e bendizer-vos, 
Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Po-
deroso, 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, 
aparecerá nas nuvens do céu, revestido de 
poder e majestade. Naquele tremendo e glo-
rioso dia, passará o mundo presente e surgi-
rá novo céu e nova terra. Agora e em todos 
os tempos, Ele vem ao nosso encontro, pre-
sente em cada pessoa humana, para que o 
acolhamos na fé e o testemunhemos na cari-
dade, enquanto esperamos a feliz realização 
de seu Reino. Por isso, certos de sua vinda 
gloriosa, unidos aos anjos, nossos mensa-
geiros, vos louvamos, cantando (dizendo) a 
uma só voz:
- Santo, Santo, Santo...
NA VERDADE, ó Pai, vós sois Santo e fon-
te de toda santidade. Santificai, pois, estas 
oferendas, derramando 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.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
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 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou 
o cálice em suas mãos, deu graças nova-
mente, e o deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁ-
LICE 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, Se-
nhor, a vossa morte, enquanto esperamos 
a vossa vinda!
CELEBRANDO, pois, a memória da morte e 
ressurreição do vosso Filho, nós vos ofere-
cemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da 
salvação; e vos agradecemos porque nos 
tornastes dignos de estar aqui na vossa pre-
sença e vos servir.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E NÓS VOS SUPLICAMOS que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reuni-
dos pelo Espírito Santo num só corpo.
- Fazei de nós um só corpo e um só espí-
rito!
LEMBRAI-VOS, ó Pai, da vossa Igreja que 
se faz presente pelo mundo inteiro: que ela 
cresça na caridade, com o Papa Francisco, 
com o nosso Bispo Cesar, e todos os minis-
tros do vosso povo.
- Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
LEMBRAI-VOS também dos nossos irmãos e 
irmãs que morreram na esperança da ressur-
reição e de todos os que partiram desta vida: 
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ENFIM, nós vos pedimos, tende piedade de 
todos nós e dai-nos participar da vida eter-
na, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, 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. 
- Concedei-nos o convívio dos eleitos!
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
- Guiados pelo Espírito de Jesus e ilumina-
dos 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 
misericórdia, sejamos sempre livres do pe-
cado e protegidos de todos os perigos, en-
quanto, 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, se-



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 ca-
ridade.
- Amém.
- Alegrando-vos agora pela vinda do Salva-
dor 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.
- A alegria do Senhor seja a vossa força; ide 
em paz e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus.

gundo 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.
- Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-
-vos com um gesto de comunhão fraterna.
- Cordeiro de Deus, ...
- Quem come minha Carne e bebe meu San-
gue permanece em mim e eu nele. Eis o Cor-
deiro 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
Dizei, gritai aos corações desanimados: 
/ Não tenham medo! Criem coragem, que 
Deus já vem! / Deus de vocês, Ele vem 
vindo para julgar. / Divino prêmio consigo 
traz, vem libertar!
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: Imploramos, ó Pai, vossa clemên-
cia para que estes sacramentos nos purifi-
quem dos pecados e nos preparem para as 
festas que se aproximam. Por Cristo, nosso 
Senhor. - Amém.
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LEITURAS DA SEMANA:

Processo Seletivo 2017

TEOLOGIATEOLOGIA Graduação - Bacharelado
Pós Graduação - Lato Sensu

Amplie seus horizontes. Estude Teologia!

Uma instituição da
Diocese de São José dos Campos

Informações: (12) 4009-8383
www.faculdadecatolicasjc.edu.br

Prova em São José dos Campos e Jacareí.


