
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ENTRADA
Das alturas orvalhem os céus / E as nuvens, 
que chovam justiça, / Que a terra se abra ao 
amor / E germine o Deus / Salvador.  (bis)
1. Foste amigo, antigamente, / Desta terra que 
amaste, / Deste povo que escolheste; / Sua 
sorte melhoraste, / Perdoaste seus pecados, / 
Tua raiva acalmaste.
2. Vem, de novo, restaurar-nos! / Sempre irado 
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.
- 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 
- No início desta Celebração Eucarística, pe-
çamos a conversão do coração, fonte de re-
conciliação e comunhão com Deus e com os 
irmãos e irmãs (pausa).
- Senhor, que viestes ao mundo para nos sal-
var, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que continuamente nos visitais com a 
graça do vosso Espírito, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que vireis um dia para julgar as nos-
sas obras, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos condu-
za à vida eterna. 
- Amém!

4. HINO DE LOUVOR (omite-se)

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Derramai, ó Deus, a vos-

sa graça em nossos corações para que, co-
nhecendo pela mensagem do Anjo a encarna-
ção do vosso Filho, cheguemos, por sua pai-
xão e cruz, à glória da ressurreição. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA  (Is 7,10-14)
Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Naqueles dias, 10o Senhor falou com Acaz, 
dizendo: 11“Pede ao Senhor teu Deus que te 
faça ver um sinal, quer provenha da profun-
deza da terra, quer venha das alturas do céu”. 
12Mas Acaz respondeu: “Não pedirei nem ten-
tarei o Senhor”. 13Disse o profeta: “Ouvi então, 
vós, casa de Davi; será que achais pouco in-
comodar os homens e passais a incomodar 
até o meu Deus? 14Pois bem, o próprio Senhor 
vos dará um sinal. Eis que uma virgem conce-
berá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome 
de Emanuel”.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL ((Sl 23 (24))
- O rei da glória é o Senhor onipotente; abri 
as portas para que ele possa entrar!
- Ao Senhor pertence a terra e o que ela en-
cerra, o mundo inteiro com os seres que o 
povoam; / porque ele a tornou firme sobre os 
mares, e sobre as águas a mantém inabalável.
- “Quem subirá até o monte do Senhor, quem 
ficará em sua santa habitação?” / “Quem tem 
mãos puras e inocente coração / quem não 
dirige sua mente para o crime.
- Sobre este desce a bênção do Senhor e a 
recompensa de seu Deus e Salvador”. / “É as-
sim a geração dos que o procuram, e do Deus 
de Israel buscam a face”.

8. SEGUNDA LEITURA (Rm 1,1-7)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
1Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo 
por vocação, escolhido para o Evangelho de 
Deus, 2que pelos profetas havia prometido, 
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nas Sagradas Escrituras 3e que diz respeito 
a seu Filho, descendente de Davi segundo a 
carne, 4autenticado como Filho de Deus com 
poder, pelo Espírito de Santidade que o res-
suscitou dos mortos, Jesus Cristo, Nosso Se-
nhor. 5É por Ele que recebemos a graça da 
vocação para o apostolado, a fim de poder-
mos trazer à obediência da fé todos os povos 
pagãos, para a glória de seu nome. 6Entre es-
ses povos estais também vós, chamados a ser 
discípulos de Jesus Cristo. 7A 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. 
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Mt 1,18-24)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um fi-
lho. Chamar-se-á Emanuel que significa: Deus 
conosco!

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

18A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, 
sua mãe, estava prometida em casamento a 
José, e, antes de viverem juntos, ela ficou grá-
vida pela ação do Espírito Santo. 19José, seu 
marido, era justo e, não querendo denunciá-
-la, resolveu abandonar Maria, em segredo. 
20Enquanto 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. 
21Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome 
de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos 
seus pecados”. 22Tudo isso aconteceu para se 
cumprir o que o Senhor havia dito pelo pro-
feta: 23“Eis que a virgem conceberá e dará à 
luz um filho. Ele será chamado pelo nome de 
Emanuel, que significa: Deus está conosco”. 
24Quando acordou, José fez conforme o anjo 
do Senhor havia mandado, e aceitou sua es-
posa.  - 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 cruci-
ficado, morto e sepultado. / Desceu à mansão 

dos mortos; / ressuscitou ao terceiro dia, su-
biu 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 ressur-
reição da carne; / na vida eterna.
-Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
- (Introdução por conta do presidente da ce-
lebração).
1. Senhor, que o Papa e os Bispos estejam 
sempre atentos para ouvir a sua voz, oremos.
- Escutai e atendei nossos pedidos!
2. Senhor, fazei que todos os sacerdotes, diá-
conos e religiosos experimentem no dia a dia 
a sua presença transformadora, oremos.
3. Senhor, cuidai sempre de vossos filhos lei-
gos em seus trabalhos em prol do Evangelho, 
que se encontram espalhados por toda a nos-
sa diocese, oremos.
4. Senhor, purificai a visão de todos os homens 
e mulheres para que possam se deslumbrar 
com a luz que sai de dentro da manjedoura, 
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 Be-
lém.
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)
Ó Deus, que o mesmo Espírito Santo, que 
trouxe a vida ao seio de Maria, santifique estas 
oferendas colocadas sobre o vosso altar. Por 
Cristo, nosso Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (PREFÁCIO 
DO ADVENTO, IIA)
- 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 dar-vos graças, Senhor, Pai 
Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Nós vos 
louvamos, bendizemos e glorificamos pelo 
mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do 
antigo adversário 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 apresenta a divina misericórdia em 
Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, en-
quanto esperamos sua chegada, unidos aos 
anjos e a todos os santos, cheios de esperan-
ça e alegria, nós vos louvamos, cantando (di-
zendo) a uma só voz:
- Santo, Santo, Santo...
NA VERDADE, vós sois Santo, ó Deus do uni-
verso, 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 apresen-
tamos 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 dis-
cípulos, 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 CÁLI-
CE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS PARA RE-
MISSÃO 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 gloriosa ressurreição e da sua ascensão 
ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vin-
da, 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 Igre-
ja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia 
convosco e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, seja-
mos 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 vos-
sos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Már-
tires, 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 bis-
pos 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 Espí-
rito Santo, 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 mise-
ricórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vi-
vendo 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-
gundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, 
que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.  
- Amém.



DESPERTA PARA UMA VIDA NOVA!
A flor é a esperança do fruto. Com efeito, a alma fiel espera “emigrar”, passar da fé à visão, da 

sombra à verdade, da promessa à realidade, da flor ao fruto, do visível ao invisível (Santo Antônio de 
Pádua). Estamos às portas do Natal. Durante o decorrer do advento as leituras nos prepararam para 
esse grande momento onde a promessa se tornará realidade. O Messias, tão esperado, já se encontra 
inserido na história acolhido no seio materno da Flor Virginal, é o que o Evangelho de hoje nos apre-
senta. Aliás, assim como em Lucas, o Evangelho de Mateus narra de forma linda e mais detalhada a 
chegada do Menino Deus. Porém, sem tirar a importância da presença de Maria e de Jesus na narrati-
va, proponho um olhar sob o ponto de vista da figura de José. 

Se observarmos atentamente o texto do Evangelho de hoje, veremos que o nome que mais aparece 
é o de José, cinco vezes em apenas sete versículos. Mateus procura mostrar a figura de José mais ativa 
nos acontecimentos. Isso se confirma em sua própria atitude diante da situação que vivenciava. Sua 
esposa, já prometida – o matrimônio judaico se celebrava em duas etapas: o contrato e a coabitação. 
Entre um e outro havia um intervalo que podia durar um ano –, estava grávida sem coabitarem. José, 
um israelita justo e fiel a Deus, pela Lei, poderia repudiá-la culpando-a de adultério e expô-la a vergonha 
pública. Sua atitude, porém, não seguiu influenciada pelos padrões de raciocínio humano, mas ilumi-
nada pela voz de Deus. Houve, a partir do despertar do sono, uma compreensão do real significado de 
tudo o que iria acontecer. Com isso, José acolhe Jesus e Maria em seu coração. 

Para se compreender pela fé o nascimento de Jesus é preciso, muitas vezes, fechar os olhos e 
os ouvidos aos ruídos do mundo para poder se abrir às verdades de Deus. Talvez entrar num sono 
profundo, fugindo das armadilhas do racionalismo, para despertar, com o balbuciar da criança na man-
jedoura, para uma nova vida.

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 
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 carida-
de.  - Amém.
- Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador 
feito homem, sejais recompensados com a 
vida eterna, quando vier de novo em sua gló-
ria. - Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Fi-
lho † e Espírito Santo.
 - Amém.
- A alegria do Senhor seja a vossa força; ide 
em paz e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus.

- 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, ...
- Provai e vede como o Senhor é bom; feliz de 
quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordei-
ro 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
O Senhor fez em mim maravilhas / Santo é 
seu nome. (bis)
1. A minh’alma engrandece o Senhor / E exul-
ta meu espírito em Deus meu Salvador; / Por-
que olhou para a humildade de sua serva, / 
Doravante as gerações hão de chamar-me de 
bendita.
2. O Poderoso fez em mim maravilhas, / E san-
to é o seu nome! / Seu amor para sempre se 
estende / Sobre aqueles que o temem;

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Ó Deus Todo-Poderoso, tendo nós 
recebido o penhor da eterna redenção, fazei 
que, ao aproximar-se a festa da salvação, nos 
preparemos com maior empenho para cele-
brar dignamente o mistério do vosso Filho. 
Que vive e reina para sempre. - Amém.
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