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1. RITOS INICIAIS 
1.1. REFRÃO MEDITATIVO 
Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra: 
Inunda meu ser, permanece em mim (nós) 
 
1.2. ITRODUÇÃO 
Comentarista: Em toda a liturgia do 
Advento ressoam as promessas de Deus 
que foram cumpridas em Jesus Cristo. 
Porém, no fim dos tempos, irá se realizar em 
definitivo a história das “promessas de 
Deus” e aparecerá o objeto de todas essas 
promessas, isto é, o próprio Deus, visto e 
contemplado em toda a riqueza da sua 
graça. É a expectativa gerada no Advento e 
que nos conduz a um estado de vigilância e 
de preparação para esse grande momento. 
A expectativa vigilante é sempre 
acompanhada da alegria. Por isso, 
podemos afirmar que o Advento é tempo de 
expectativa jubilosa porque aquilo que se 
espera, Certamente, acontecerá. Deus é 
sempre fiel. 
 
1.3. CANTO INICIAL:  
1. Senhor, vem salvar teu povo das trevas 
da escuridão.  Só Tu és nossa esperança, 
és nossa libertação.  
 
Vem, Senhor! Vem nos salvar, com teu 
povo vem caminhar! (Bis) 
 
2. Contigo o deserto é fértil, a terra se abre 
em flor. Da rocha brota água viva, da terra 
nasce esplendor.     
 
3. Tu marchas à nossa frente, és força, 
caminho e luz. Vem logo salvar teu povo, 
não tardes, Senhor Jesus. 
 
1.4. SAUDAÇÃO:  
PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. 

AS: Amém! 
PR: Estejam convosco a graça e a paz de 
Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, o Senhor, 
que se entregou por nossos pecados. 
AS: A Ele a glória pelos séculos dos 
séculos. Amém! 
 
1.5. ORAÇÃO 
PR.: Oremos. (Silêncio) Deus todo-
poderoso e cheio de misericórdia, vós nos 
reunistes em nome de vosso Filho para 
alcançarmos misericórdia, e sermos 
socorridos em tempo oportuno. Abri nossos 
olhos para vermos o mal que praticamos, e 
tocai nossos corações para que 
convertamos a vós sinceramente. Que 
vosso amor reconduza à unidade aqueles 
que o pecado dividiu e dispersou; que vosso 
poder cure e fortaleça os que em sua 
fragilidade foram feridos; que vosso Espírito 
renove para a vida os que foram vencidos 
pela morte. Restabelecido em nós vosso 
amor, brilhe em nossas obras a imagem do 
vosso Filho para que todos, iluminados pela 
caridade de Cristo, que resplandece na face 
da Igreja, reconheçam como vosso enviado 
Jesus Cristo, o Deus Menino que virá neste 
Natal. 
AS.: Amém 
 
2. LITURGIA DA PALAVRA 

2.1. PRIMEIRA LEITURA: Romanos 15, 4-
9. 
Comentarista:  São Paulo nos exorta que 
respeitar e querer o bem do outro é o maior 
sinal de ser cristão. Ouçamos. 

 
2.2. Leitor (a):  
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos – Irmãos, 4Tudo o que outrora foi 
escrito, foi escrito para nossa instrução, para 
que, pela nossa constância e pelo conforto 
espiritual das Escrituras, tenhamos firme 
esperança. 5O Deus que nos dá constância 



e conforto vos dê a graça da harmonia 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 praticam 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. 
 
2.3. SALMO RESPONSORIAL 50 

Refrão: Pequei, Senhor, Misericórdia! 
(bis) 
1 – Tende piedade, ó meu Deus, 
misericórdia! /Na imensidão de vosso amor, 
purificai-me! /Lavai-me todo inteiro do 
pecado, /e apagai completamente a minha 
culpa! 
Refrão: Pequei, Senhor, Misericórdia! 
(bis) 
 
2 – Eu reconheço toda a minha iniquidade, 
/o meu pecado está sempre à minha frente. 
/Foi contra vós, só contra vós, que eu 
pequei, /e pratiquei o que é mau aos vossos 
olhos! 
Refrão: Pequei, Senhor, Misericórdia! 
(bis) 
 
3 – Mostrais assim quanto sois justo na 
sentença, /e quanto é reto o julgamento que 
fazeis/Vede, Senhor, que eu nasci na 
iniquidade, /e pecador já minha mãe me 
concebeu. 
Refrão: Pequei, Senhor, Misericórdia! 
(bis) 
 
4 – Mas vós amais os corações que são 
sinceros, /na intimidade me ensinais 
sabedoria. /Aspergi-me e serei puro do 
pecado, /e mais branco do que a neve 
ficarei. 
Refrão: Pequei, Senhor, Misericórdia! 
(bis) 
 
5 – Fazei-me ouvir cantos de festa e de 
alegria/e exultarão estes meus ossos que 

esmagastes. /Desviai o vosso olhar dos 
meus pecados/e apagai todas as minhas 
transgressões! 
Refrão: Pequei, Senhor, Misericórdia! 
(bis) 
 
6 – Criai em mim um coração que seja puro, 
/dai-me de novo um espírito decidido. /Ó 
Senhor, não me afasteis de vossa face, 
/nem retireis de mim o vosso Santo Espírito! 
Refrão: Pequei, Senhor, Misericórdia! 
(bis) 
 
7 – Dai-me de novo a alegria de ser salvo/e 
confirmai-me com espírito generoso! 
/Ensinarei vosso caminho aos pecadores, /e 
para vós se voltarão os transviados. 
Refrão: Pequei, Senhor, Misericórdia! 
(bis)  
 
8 – Da morte como pena, libertai-me, /e 
minha língua exaltará vossa justiça! /Abri 
meus lábios, ó Senhor, para cantar, /e minha 
boca anunciará vosso louvor! 
Refrão: Pequei, Senhor, Misericórdia! 
(bis) 
 
9 – Pois não são de vosso agrado os 
sacrifícios, /e, se oferto um holocausto, o 
rejeitais. /Meu sacrifício é minha alma 
penitente, /não desprezeis um coração 
arrependido! 
Refrão: Pequei, Senhor, Misericórdia! 
(bis) 
 
10 – Sede benigno com Sião, por vossa 
graça, /reconstruí Jerusalém e os seus 
muros! /E aceitareis o verdadeiro sacrifício, 
/os holocaustos e as oblações em vosso 
altar! 
 
2.4. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

Comentarista: João Batista nos convida a 
preparar o caminho do Senhor. Aclamemos 
a Boa Notícia da salvação, cantando:  

Palavra de Salvação, somente, o céu tem 

pra dar. Por isso o meu coração se abre 

para escutar. 

Por mais difícil que seja seguir, / Tua palavra 
queremos ouvir. / por mais difícil de se 
praticar, / Tua palavra queremos guardar. 
 
2.5. EVANGELHO: Mateus 3, 1-12 



PR.: O Senhor esteja convosco.  
AS.: Ele está no meio de nós. 
PR.: Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus. 
AS.: Glória a vós, Senhor! 
1Naqueles dias, apareceu João Batista, 
pregando no deserto da Judéia: 2'Convertei-
vos, porque 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 Judéia e de todos 
os lugares em volta do rio Jordão vinham ao 
encontro de João. 6Confessavam os seus 
pecados e João os batizava no rio Jordão. 
7Quando viu vindo muitos fariseus e 
saduceus para o batismo, João disse-lhes: 
'Raça de cobras venenosas, quem vos 
ensinou a fugir da ira que vai chegar? 
8Produzi 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 todas árvores 
que não derem bom fruto serão cortadas e 
jogadas 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 num 
fogo que não se apaga.' Palavra da 
Salvação. 

 
3. HOMILIA 

 
4. REFLEXÃO: 
Comentarista: O tempo do Advento é para 
toda a Igreja a vivência do mistério de 
espera e preparação para a vinda de Cristo. 
Neste tempo, celebramos, nas primeiras 
semanas, a espiritualidade de espera da 
segunda vinda, e nas semanas mais 
próximas, o fim da preparação para as 
solenidades de sua primeira vinda, seu 
nascimento. Portanto, tempo de espera em 
Jesus. Que Ele venha com seu Espírito 

preencher nossos sonhos de igualdade, 
transformando o mundo de hoje em um 
mundo novo de justiça e paz. 
Leitor (a) 1: Deus é fiel às suas promessas: 
o Salvador virá; daí a alegre expectativa que 
deve, nesse tempo, não só ser lembrada, 
mas vivida, pois aquilo que se espera virá.  
 
Leitor (a) 2: O Advento é um tempo de 
esperança, porque só em Cristo nos 
realizaremos como pessoas, filhos e filhas 
de Deus. É tempo no qual espera-se a 
renovação de todas as coisas na libertação 
das nossas misérias, fraquezas e pecados. 
 
Leitor (a) 1: É também época própria para 
conversão. Sem um retorno de todo o nosso 
ser a Cristo, não há como viver a alegria na 
expectativa da sua vinda. 
 
Leitor (a) 2: É necessário que 
“preparemos os caminhos do Senhor” nas 
nossas próprias vidas, lutando até o fim 
contra as mazelas que o mundo nos 
oferece. E isso, através de uma maior 
disposição para a oração e mergulho na 
Palavra de Deus. 
 
5. CANTO: EIS O TEMPO DE 

CONVERSÃO 

Refrão: Eis o tempo de conversão, / Eis o 
dia da salvação! /Ao Pai voltemos, juntos 
andemos. / Eis o tempo de conversão! 
- Os caminhos do Senhor / São verdade, são 
amor;/ Dirigi os passos meus / em vós 
espero, ó Senhor! /Ele guia ao bom 
caminho/ Quem errou e quer voltar /Ele é 
bom, fiel e justo / Ele busca e vem salvar. 
 
6. SÚPLICA DE PERDÃO 

- Terminado o Exame de Consciência, quem 
preside convida todos a se ajoelharem ou a 
se inclinarem: 
 
PR.: Amados irmãos e amadas irmãs, ainda 
que em nosso mundo, na realidade que nos 
cerca, “vejamos ameaças à vida, existem 
também muitos olhares de compaixão, 
ternura, amor, solidariedade, carinho: 
olhares de fraternidade. Confiando nos 
olhares fraternos de tantos santos, nossos 
intercessores junto a Deus, no olhar terno e 
materno de Maria que nos acompanha e nos 



olhares de fraternidade que aqui somos 
chamados a ter uns pelos outros, 
confessemos os nossos pecados: 
 
AS.: 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. 
 
6.1. ORAÇÃO DE BÊNÇÃO DA ÁGUA 

PR.: Senhor, nosso Deus, fonte e origem de 
toda a vida, dignai-vos abençoar + esta 
água que nos recorda o nosso Batismo e a 
vida nova que, constantemente, nos é dada 
pela graça do perdão. Concedei, ó Deus, 
que, por vossa misericórdia, jorrem, sempre, 
para nós as águas da salvação a fim de que 
possamos celebrar os mistérios da Páscoa 
de coração reconciliados convosco, com os 
nossos irmãos e todas as criaturas, obras de 
vossas mãos. Por Cristo, Senhor nosso. 
 
6.2. ASPERSSÃO DA ASSEMBLEIA 

COM A ÁGUA BENTA  

CANTO:  ÁGUA SANTA 
(https://youtu.be/sGABZswulCw) 

Refrão: Água santa, ó, água pura/ Vem, 
purifica este povo/ Dá-nos da neve a 
brancura/ E um coração sincero, forte, 
grande, novo. 
 
1. Lembrança do meu batismo/ Grande 
graça do senhor/ Que afogou o meu 
egoísmo/ E regou em mim o amor. 
 
2. Não é do templo, por certo/Que jorram 
águas assim/ É do coração aberto/ De quem 
quis morrer por mim. 
 
3. Nós somos raça escolhida/ Deus não te 
quer ver em vão/ Muitos erros tens na vida/ 
Deus tem muito mais perdão 
 
7. ORAÇÃO DO SENHOR 
Comentarista: Vamos acolher a Imagem do 
Menino Jesus, Cantando:  
Quando Chegar o Natal de Padre Zezinho:  

(https://youtu.be/9EKwiT96DsM) 

 

1. Quando dezembro chegar 
Quando o Natal acontecer. Quando uma 
estrela brilhar lá no céu. Quando mil sonhos 
brilharem aqui. Em novenas estarei, 
esperando Jesus. 
 
2. Quando chegar o Natal/E um sonho bom 
iluminar/Toda a cidade feliz a cantar/Toda 
enfeitada de paz e de luz/Em novenas 
estarei, esperando Jesus. 
 
3. Noite feliz! Noite feliz! /O Senhor Deus de 
amor/Pobrezinho nasceu em Belém 
Eis na lapa, Jesus, nosso bem/Dorme em 
paz, ó Jesus! /Dorme em paz, ó Jesus! 
 
4. Noite feliz! Noite feliz! /Eis que no ar vem 
cantar/Aos pastores, os anjos do céu 
Anunciando a chegada de Deus/De Jesus 
Salvador, / De Jesus Salvador! 
 
(Colocar a imagem do Menino Jesus em um 
lugar de destaque na frente do altar) 
 
PR.: Agora, irmãos e irmãs, dirijamos nossa 
súplica ao Pai, para que nos torne 
participantes de sua misericórdia e peçamos 
perdão por nossas ofensas, rezando: 
AS.: Pai Nosso... 
 
PR.: ATO DE ADORAÇÃO DIANTE DO 
MENINO JESUS  
“Jesus, prostrados diante de tua divindade 
escondida neste corpinho frágil de recém-
nascido, viemos adorar-te. O teu Santo 
Espírito, presente em nós, nos conduz a 
uma profunda e sincera adoração. Jesus, 
Emanuel, Deus Conosco, Salvador, a ti 
rendemos nosso corpo e nossa alma. 
Graças te damos, Senhor Jesus, por te 
tornares um de nós e vires ao nosso 
encontro para nos salvar. Graças te damos 
por seres tão misericordioso e amoroso para 
com o teu povo. Graças te damos por nos 
dares a chance de chamar teu Pai de Pai 
Nosso. A ti, Jesus, toda a honra, toda a 
glória e todo o louvor, hoje e para sempre. 
AS.: Amém. 
 
8. LOUVOR À MISERICÓRDIA DO PAI 
(Pode-se cantar o canto abaixo ou outro de 
louvor à escolha da equipe de canto.) 
 

about:blank


PR.: Entoemos nosso louvor pelas 
maravilhas da misericórdia de Deus. Em sua 
honra, cantemos exultantes: 
 
1. Obrigado, Senhor, porque és meu 
amigo.Porque sempre comigo Tu estás a 
falar.No perfume das flores, na harmonia 
das cores e no mar que murmura o Teu 
nome a rezar. 
Refrão: Escondido tu estás no verde das 
florestas, /Nas aves em festa, no sol a 
brilhar. /Na sombra que abriga, na brisa 
amiga. /Na fonte que corre ligeira a 
cantar. 
2. Agradeço ainda porque na alegria. Ou na 
dor de cada dia posso Te encontrar.Quando 
a dor me consome, murmuro o Teu nome e 
mesmo sofrendo, eu posso cantar. 
 
9. MENSAGEM: POR QUE CELEBRAR O 

NATAL? 
A cada ano somos chamados por 

Deus a celebrar esse dia significativo na 
História da salvação, porque Natal é 
renovação. Mesmo estando em tempo de 
Pandemia do Coronavírus, é preciso 
renovar e valorizar a Vida.  

No tempo do Natal as pessoas se 
tornam mais solidárias, nesta época de 
Natal existe um clima diferente. Porque, a 
cada ano, somos chamados a enxergar uma 
realidade: Natal é Natal porque Jesus nos 
dá esse presente. Parece obvio, mas o 
mundo se torna melhor nesse tempo porque 
os homens recebem uma graça de Deus. A 
vida recebe um enfeite e as pessoas ficam 
com coração mais mole. A cada ano, Deus 
nos concede este momento de 
humanização. A ressurreição é o momento 
da eternização do humano e o Natal é a 
humanização do eterno. E, ao celebramos o 
eterno no humano, tornamo-nos melhores. 

No Natal temos a possibilidade de 
celebrar o que há de mais bonito: o rosto 
mais lindo da face humana, Deus em nós. 

Por isso, deixe que a graça de Deus 
faça aflorar o sorriso mais largo, o olhar mais 
profundo, as palavras mais doces. Deixe 
aflorar o belo que há em você, o Deus 
materializado em você. 

Viva em toda sua plenitude essa 
experiência do amor de um Deus que trouxe 
para nós o Salvador. Natal com Jesus é 
Natal! 

 
10. ORAÇÃO FINAL: 
PR.: Oremos. (Silêncio): Senhor Jesus 
Cristo, porque sois rico em perdão, 
quisestes assumir a fraqueza de nossa 
carne, para deixar-nos exemplo de 
humildade e fortalecer-nos em todas as 
tribulações; dai-nos conservar os bens que 
de vós recebemos, e levantai-nos pela 
penitência, sempre que cairmos em pecado. 
Vós que viveis e reinais para sempre.  
AS.: Amém. 
 
11. BÊNÇÃO FINAL: 
PR.: O Senhor vos conduza segundo seu 
amor misericordioso e a paciência de Cristo, 
seu Filho. 
AS.: Amém. 
PR.: Para que possais caminhar na vida 
nova e agradar a Deus em todas as coisas. 
AS.: Amém. 
PR.: Abençoe-nos Deus Pai e Filho e 
Espírito Santo. 
AS.: Amém. 
PR.: Partilhemos a alegria do perdão. 
Vamos em paz e que o Senhor nos 
acompanhe.  
 
12. CANTO FINAL: ESTOU PENSANDO 

EM DEUS – Pe. Zezinho  
(https://youtu.be/6i474yAowzg) 
 

Refrão: Estou pensando em Deus/ Estou 
pensando no amor/ Estou pensando em 
Deus/ Estou pensando no amor. 
 
1. Os homens fogem do amor/ E depois que 
se esvaziam/ No vazio se angustiam/ E 
duvidam de Você/ Você chega perto deles/ 
Mesmo assim ninguém tem fé.  
 
3. Eu me angustio quando vejo/ Que depois 
de dois mil anos/ Entre tantos desenganos/ 
Poucos vivem Sua fé/ Muitos falam de 
esperança/ Mas esquecem de Você.  
 
4. Tudo podia ser melhor/ Se meu povo 
procurasse/ Nos caminhos onde andasse. / 
Pensar mais no seu Senhor/ Mas Você fica 
esquecido/ E por isso falta o amor. 
 
 
 

https://youtu.be/6i474yAowzg

