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Como no Baptismo do Senhor,
também no nosso Baptismo

o Espírito Santo desce sobre nós
e tornamo-nos filhos de Deus. 

Celebração do Baptismo
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Acolhimento
(à Porta da Igreja)

Cel. – Que nome dais ao vosso(a) filho(a)?
Pais – _____________.

Cel. – Que pedis à Igreja de Deus para o(a) _____________?
Pais – O Baptismo.

Cel. – Caríssimos pais: pedistes o Baptismo para o(a) vosso(a) 
filho(a) _____________. Deveis educá-lo(a) na fé, para que, 
observando os mandamentos, ame a Deus e ao próximo, como 
Cristo nos ensinou. Estais conscientes do compromisso que 
assumis?

Pais – Sim, estamos.

Cel. – E vós, padrinhos, estais decididos a ajudar os pais do(a) 
_____________ nesta sua missão

Padrinhos – Sim, estou.

Cel. – _____________, é com muita alegria que a comunidade cristã 
te recebe. Em seu nome, eu te assinalo com o Sinal da Cruz, 
e, depois de mim, os teus pais e padrinhos vão também assi-
nalar-te com o mesmo sinal de Cristo Salvador.

O Celebrante faz o Sinal da Cruz na fronte da criança, sem dizer nada. Depois 
convida os pais e os padrinhos a fazerem o mesmo.

Se este acolhimento foi à porta da Igreja, organiza-se a Procissão até junto 
do Ambão, onde decorrerá a Liturgia da Palavra e a Profissão de Fé com a 

renovação do pedido de Baptismo.
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Ato Penitencial
Pres. – Irmãos:
 Acolhemos na Igreja mais uma criança, 
 que pelo Baptismo se vai tornar Filho de Deus.
 Recordando o nosso próprio Batismo,
 renovemos as nossas renúncias ao pecado e ao mal.

Pres. – Renunciais ao pecado, 
 para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? 
Todos: Sim, renuncio.

Pres. – Renunciais às seduções do mal 
 para que o pecado vos não escravize? 
Todos: Sim, renuncio.

Pres. – Renunciais a Santanás, 
 que é o autor do mal e o pai da mentira? 
Todos: Sim, renuncio. 

Pres. – Porque nem sempre somos fiéis a estas renúncias,
 Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso
 e a vós, irmãos,
 que pequei muitas vezes
 por pensamentos e palavras, actos e omissões,
 por minha culpa, minha tão grande culpa.
 E peço à Virgem Maria,
 aos Anjos e Santos,
 e a vós, irmãos,
 que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso 
 tenha compaixão de nós,
 perdoe os nossos pecados
 e nos conduza à vida eterna.
Todos – Amen.
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Senhor, tende piedade de nós. 
 Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
 Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
 Senhor, tende piedade de nós.

Oração Universal
Após a Oração Universal própria de cada dia, o celebrante prossegue com a

Invocação dos Santos

Pres. – A Comunidade cristã não é  composta só pelos cristãos que 
vivem no momento actual. Os santos, que viveram a fé 
que nós hoje professamos, são modelos de vida e irmãos 
que nos acompanham. Porque acreditamos na verdade da 
Comunhão dos Santos, rezemos pedindo a sua protecção 
para nós e para esta criança. 

Pres. – Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, 
Todos: Rogai por nós 
Pres. – São João Baptista, profeta e anunciador de Cristo 
Todos: Rogai por nós 

Pres. – São José, pai adoptivo de Cristo, 
Todos: Rogai por nós 

Pres. – São Pedro, primeiro Papa da Igreja, 
Todos: Rogai por nós 

Pres. – São Paulo, Evangelizador dos Povos, 
Todos: Rogai por nós 

Pres. – S ____________, (Patrono da criança) 
Todos: Rogai por nós 

Pres. – Todos os Santos e Santas de Deus, 
Todos: Rogai por nós 
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Pres. – Deus eterno e todo-poderoso, Vós enviaste o Vosso Filho ao 
mundo, para nos livrar do espírito do mal, arrebatar-nos do 
poder das trevas e introduzir-nos no Reino da Vossa Luz. 

 Fazei que esta criança, livre da mancha original se torne 
um templo vivo pela presença do Espírito Santo. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus conVosco, na 
unidade do Espírito Santo. 

Todos: Amén. 

Unção Pré-Baptismal 

Comentarista: Ser cristão, na sociedade em que vivemos, exige muita 
coragem e fortaleza. O óleo dos Catecúmenos, com o qual é 
ungido o peito desta criança, simboliza a força que nos vem de 
Deus para conservarmos a fé sempre viva até à conquista do 
Reino dos Céus. 

Pres. –  (Unge o peito da criança,dizendo:) 

 Cristo Salvador te dê a Sua Força. 
Pais e Padrinhos: Amén.

Imposição das Mãos (facultativo)

Comentarista: Desde o início do Cristianismo, o gesto de impor as 
mãos tem um grande significado. Significa que Deus envia o Seu 
Espírito sobre nós para nos consagrar. Vamos impor as mãos 
sobre esta criança, para que o Espírito Santo a consagre. 

(Estendendo a mão direita sobre a criança reza a oração) 

Pres. – Vinde Espírito Santo e descei sobre esta criança. Sede para 
ela uma fonte de vida e de luz, que oriente os seus sentimentos, 
as suas ideias e todas as suas actividades. Vinde, Espírito San-
to, e santificai esta criança para vosso louvor e vossa glória, 
pelos séculos dos séculos. 

Todos: Amén.
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Renovação da Fé 

Comentarista: As crianças são batizadas na fé da Igreja. 
 De pé, vamos agora fazer a nossa Profissão de Fé. 

Pres. – Credes em Deus, Pai todo-poderoso, 
 criador do céu e da terra? 
Pais e Padrinhos: Sim, Creio! 

Pres. – Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, 
 que nasceu da Virgem Maria, 
 padeceu e foi sepultado, 
 ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? 
Pais e Padrinhos: Sim, Creio! 

Pres. – Credes no Espírito Santo, 
 na santa Igreja católica, 
 na comunhão dos santos, 
 na remissão dos pecados, 
 na ressurreição da carne e na vida eterna? 
Pais e Padrinhos: Sim, Creio! 

Pres. – Esta é a nossa fé. 
 Esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar, 
 em Jesus Cristo, Nosso Senhor.
Todos: Ámen! 

Baptismo 
Comentarista: Chegou o momento do baptismo. A água, na Bíblia, 

aparece como sinal de vida, de libertação, de purificação e de 
graça de Deus. As palavras que o Celebrante diz são as mesmas 
palavras que Cristo falou ao enviar os Apóstolos a pregarem e a 
baptizarem. (O pai em nome da família e dos padrinhos renova 
o pedido do Baptismo). 
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(O pai renova o pedido de Baptismo) 

Pai: Reverendo Padre, peço que o N____________ seja baptizado 
na Igreja de Cristo. 

ou o Presidente da celebração pergunta

Pres. – Quereis, então, que N____________ receba o Baptismo 
 na fé da Igreja, que todos, convosco, acabámos de professar?
Pais e Padrinhos: Sim, queremos. 

(Pais e padrinhos dirigem-se à pia baptismal) 
Pres. – 

N____________, 
eu te baptizo

em nome do Pai
e do Filho 

e do Espírito Santo. 

Unção com o Crisma 
Comentarista: O óleo, com o qual vai ser ungida agora a fronte da 

criança, é o sinal de consagração ao povo de Deus.
Pres. – N_____________, 
 Deus todo-poderoso, 
 Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
 que te libertou do pecado e te deu uma vida nova 
 pela água e pelo Espírito Santo, 
 unge-te com o crisma da salvação, 
 para que, reunido ao seu povo, 
 permaneças, eternamente, membro de Cristo 
 sacerdote, profeta e rei. 
Todos: Amén. 

Pres. – (Unge a fronte da Criança dizendo:) 

 N____________, fazes parte do povo santo de Deus!
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A Veste Branca 

Comentarista: A veste branca significa a graça de Deus, a pureza 
da vida. A cor branca manifesta que o cristão já participa da 
Ressurreição de Jesus, o Homem Novo. 

Pres. – N_____________, agora és nova criatura 
 e estás revestido(a) de Cristo. 
 Essa veste branca que hoje usas 
 seja para ti símbolo da dignidade cristã. 
 Ajudado(a) pela palavra e pelo exemplo da tua família, 
 conserva-a imaculada até à vida eterna. 
Todos: Amén. 

Entrega da Vela e Effetha

Comentarista: O Círio Pascal é o símbolo de Cristo ressuscitado. So-
mos chamados a passar das trevas para a luz, e a transmitir essa 
mesma luz uns aos outros, pois somos filhos da luz.

(O padrinho acende a vela no Círio Pascal) 

Pres. – A vós, pais e padrinhos, se confia o encargo de velar por 
esta luz, para que esta criança, iluminada por Cristo, viva 
sempre como filha da luz, persevere na fé e, quando o Senhor 
vier, possa ir ao seu encontro com todos os Santos, no reino 
dos céus.

      

Pres. – O Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos, 
te dê a graça de, em breve, poderes ouvir a sua palavra e 
professar a fé, para louvor e glória de Deus Pai. 

Todos: Amén

Pres. – Bendigamos ao Senhor!
R.: – Graças a Deus.

(A Eucaristia prossegue com o Ofertório) 
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I  Domingo
Ano  A

Vigiai!...Vigiai!...
A Temperança – Não estaremos presos a teias de coisas que 
consideramos imprescindíveis e não o são?
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1.º Domingo do Advento
(Vigiai...)

1.ª Leit. – Is 2, 1-5;
Salmo – Sal 121 (122), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Rom 13, 11-14;
Evangelho – Mt 24, 37-44.

A liturgia do primeiro Domingo do Advento convida-nos a equa-
cionar a nossa caminhada pela história à luz da certeza de que “o Senhor 
vem”. Apresenta também aos crentes indicações concretas acerca da 
forma devem viver esse tempo de espera.

A primeira leitura é um apelo dramático a Jahwéh, o Deus que 
é “pai” e “redentor”, no sentido de vir mais uma vez ao encontro de 
Israel para o libertar do pecado e para recriar um Povo de coração novo. 
O profeta não tem dúvidas: a essência de Deus é amor e misericórdia; 
essas “qualidades” de Deus são a garantia da sua intervenção salvadora 
em cada passo da caminhada histórica do Povo de Deus.

A segunda leitura mostra como Deus se faz presente na história 
e na vida de uma comunidade crente, através dos dons e carismas que 
gratuitamente derrama sobre o seu Povo. Sugere também aos crentes que 
se mantenham atentos e vigilantes, a fim de acolherem os dons de Deus.

O Evangelho convida os discípulos a enfrentar a história com 
coragem, determinação e esperança, animados pela certeza de que “o 
Senhor vem”. Ensina, ainda, que esse tempo de espera deve ser um 
tempo de “vigilância” –  isto é, um tempo de compromisso activo e 
efectivo com a construção do Reino.

A Temperança nasce duma sensibilidade capaz de estabele-
cer uma justa ordem entre a satisfação pessoal através do que 
é necessário e do que é facultativo.
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Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
 o amor do Pai
 e a comunhão do Espírito Santo, 
 estejam convosco.
Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
  
Pres. – Irmãos:
 Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
 reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso
 e a vós, irmãos,
 que pequei muitas vezes
 por pensamentos e palavras, actos e omissões,
 por minha culpa, minha tão grande culpa.
 E peço à Virgem Maria,
 aos Anjos e Santos,
 e a vós, irmãos,
 que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
 perdoe os nossos pecados
 e nos conduza à vida eterna.
Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós. 
 Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
 Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
 Senhor, tende piedade de nós.
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Oração Colecta
Pres. –  Despertai, Senhor, nos vossos fiéis
 a vontade firme de se prepararem,
 pela prática das boas obras,
 para ir ao encontro de Cristo,
 de modo que, chamados um dia à sua direita,
 mereçam alcançar o reino dos Céus.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro de Isaías    (Is 2,1-5)

«O Senhor chama todos os povos à paz eterna do reino de Deus»
Visão de Isaías, filho de Amós,
acerca de Judá e de Jerusalém:
Sucederá, nos dias que hão-de vir,
que o monte do templo do Senhor
se há-de erguer no cimo das montanhas
e se elevará no alto das colinas.
Ali afluirão todas as nações
e muitos povos ocorrerão, dizendo:
“Vinde, subamos ao monte do Senhor,
ao templo do Deus de Jacob.
Ele nos ensinará os seus caminhos
e nós andaremos pelas suas veredas.
De Sião há-de vir a lei
e de Jerusalém a palavra do Senhor”.
Ele será juiz no meio das nações
e árbitro de povos sem número.
Converterão as espadas em relhas de arado
e as lanças em foices.
Não levantará a espada nação contra nação,
nem mais se hão-de preparar para a guerra.
Vinde, ó casa de Jacob,
caminhemos à luz do Senhor.
     Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 121 (122), 1-2.4-5.6-7.8-9 (R. cf. 1)

Refrão: Vamos com alegria para a casa do Senhor.

Alegrei-me quando me disseram:
“Vamos para a casa do Senhor”.
Detiveram-se os nossos passos
às tuas portas, Jerusalém.

Para lá sobem as tribos, as tribos do Senhor,
segundo costume de Israel,
para celebrar o nome do Senhor;
ali estão os tribunais da justiça,
os tribunais da casa de David.

Pedi a paz para Jerusalém:
“Vivam seguros quantos te amam.
Haja paz dentro dos teus muros,
tranquilidade em teus palácios”.

Por amor de meus irmãos e amigos,
pedirei a paz para ti.
Por amor da casa do Senhor,
pedirei para ti todos os bens.
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Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos
(Rom 13,11-14)

Está perto a salvação
Irmãos:
Vós sabeis em que tempo estamos:
Chegou a hora de nos levantarmos do sono,
porque a salvação está agora mais perto de nós
do que quando abraçámos a fé.
A noite vai adiantada e o dia está próximo.
Abandonemos as obras das trevas
e revistamo-nos das armas da luz.
Andemos dignamente, como em pleno dia,
evitando comezainas e excessos de bebida,
as devassidões e libertinagens, 
as discórdias e os ciúmes;
não vos preocupeis com a natureza carnal,
para satisfazer os seus apetites,
mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo.
     Palavra do Senhor

Enquanto o Monitor lê a monição, o Evangeliário é conduzido em Procissão 
acompanhado da 5.ª Vela da Coroa do Advento, que se encontra acesa. No 
final do Evangelho a vela será colocada na Coroa,.

Monitor: Deus conta connosco. Quem deseja uma vida melhor, um 
mundo melhor, quem se quer comprometer em promover um 
tempo novo, quem deseja viver já no seu dia-a-dia sinais do 
Reino de Deus, aclama-O e escuta a Sua Palavra.

Aclamação ao Evangelho
(Sl 84, 8)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

 Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia
  e dai-nos a vossa salvação.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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 ✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
(Mt 24,37-44)

«Vigiai, para que estejais preparados»

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
“Como aconteceu nos dias de Noé,
assim sucederá na vinda do Filho do homem.
Nos dias que precederam o dilúvio,
comiam e bebiam, casavam e davam em casamento,
até ao dia em que Noé entrou na arca;
e não deram por nada,
até que veio o dilúvio, que a todos levou.
Assim será também na vinda do Filho do homem.
Então, de dois que estiverem no campo,
um será tomado e outro deixado;
de duas mulheres que estiverem a moer com a mó,
uma será tomada e outra deixada.
Portanto, vigiai,
porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor.
Compreendei isto:
se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão,
estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa.
Por isso, estai vós também preparados,
porque na hora em que menos pensais,
virá o Filho do homem.
     Palavra da Salvação

Proposta para a Reflexão Homilética
Neste domingo, inicia-se mais um Ano Litúrgico, no qual relem-

bramos e revivemos os Mistérios da História da Salvação.
NATAL e PÁSCOA centralizam  as celebrações, que são vividas 

em três momentos: antes, durante e depois...
Neste Ano A, o Evangelho de Mateus terá uma atenção especial. 

Com o Advento, entramos no tempo que nos prepara para o Natal do 
Senhor.
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A palavra ADVENTO significa “Vinda” e faz-nos relembrar e 
reviver  as primeiras etapas da História da Salvação, quando os homens 
se prepararam para a vinda do Salvador, a fim de que também nós possa-
mos preparar hoje na nossa vida a vinda de Cristo por ocasião do Natal.

Nas duas primeiras semanas do Advento, vigilantes e alertas, 
esperamos a vinda definitiva e gloriosa do Cristo Salvador, e nas duas 
últimas semanas, lembrando a espera dos profetas e de Maria, prepa-
ramos mais especialmente o seu nascimento em Belém.

A Liturgia de hoje é um veemente apelo à VIGILÂNCIA.
Na 1.ª Leitura, ISAÍAS apresenta um dos oráculos mais bonitos 

de todo do Antigo Testamento. (Is 2,1-5) O texto encarna a espera do 
Antigo Testamento e o Advento pré-cristão. 

É o poema da Paz Universal e da convergência de todos os povos 
ao redor do Senhor. Ele promete três coisas:

– Jerusalém tornar-se-á o centro para o qual os homens de todo 
o mundo voltarão os seus olhares, os seus sonhos e as suas esperanças:

– Todos os povos tomarão o caminho de Jerusalém, ao encontro 
do Senhor. 

– Chegará então a “Paz universal”, como fruto da justiça e da 
prática da Palavra de Deus.  As armas transformar-se-ão em instru-
mentos pacíficos de trabalho e de vida. Um povo insignificante será o 
centro religioso e espiritual de todos os povos. Na expectativa daquele 
dia é preciso VIGIAR.

Na 2.ª Leitura, São Paulo convida-nos a acordar para descobrir 
os sinais do novo dia que já raiou e caminhar ao encontro da Salvação, 
deixando as obras das trevas e vestindo as armas da LUZ. (Rm 13,11-14)

O Evangelho é um apelo à VIGILÂNCIA, para reconhecer o 
Senhor na Sua chegada. Será assim a realização do sonho do Profeta. 
(Mt 24,37-44).  Para transmitir essa mensagem, Jesus usa três quadros:

– O 1.º Quadro é da humanidade na época de Noé: Os homens 
viviam, então, numa alegre inconsciência, preocupados apenas em 
gozar a sua “vidinha” descomprometida. Quando o dilúvio chegou, 
apanhou-os de surpresa e despreparados.

– O 2.º Quadro fala dos trabalhos da vida quotidiana: podem 
levar-nos a negligenciar a preparação da Vinda do Senhor. 

– O 3.º Quadro coloca o exemplo do dono de uma casa, que 
adormece e deixa a sua casa ser roubada pelo ladrão. 
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O que significa “estar vigilante”? 
– Será apenas estar sem pecado... para não ir para o inferno?
– Ou acolher todas as oportunidades de salvação, que Deus nos 

oferece?
Jesus continua a vir, para nos salvar e nos trazer a felicidade. E 

nós temos que estar sempre atentos para perceber cada vinda sua. Ele 
está presente nas palavras de quem nos orienta para o bem, nos gestos 
de amor dos irmãos, no esforço de quem se sacrifica para construir um 
mundo mais justo e fraterno.

Hoje, devido ao medo provocado pelo desemprego, fome e vio-
lência, assistimos ao fenómeno da busca de refúgio no sagrado. Mas o 
excesso de alegria de práticas religiosas sem compromisso pode tirar-
nos a possibilidade de perceber a chegada do Senhor. 

– Certas liturgias e rezas festivas fazem-nos mais vigilantes, mais 
acordados para a realidade que temos a obrigação de transformar ou 
funcionam como sonífero, que nos impedem de ver a chegada daquele 
que vem sem aviso prévio?

Motivos que impedem o acolhimento do Senhor que vem:
– Prazeres da vida: a pessoa mergulhada nos prazeres fica aliena-

da... De domingo, dorme... passeia... pratica desportos... mas não sobra 
tempo para celebrar a sua fé na Comunidade...

– Trabalho excessivo: a pessoa obcecada pelo trabalho esquece 
o resto: Deus, a família, os amigos, a própria saúde...

– Desatenção: o Distraído não vê Cristo, presente na pessoa 
sofredora... Acha que não é problema seu... é do governo... da Igreja...

Na minha vida, o que mais me distrai do essencial e me impede 
tantas vezes de estar atento ao Senhor que vem?

Como me desejo preparar para o Natal deste ano?
Após a Homilia, da 5.ª Vela da Coroa do Advento,que se encontra acesa, 

será acesa a primeira vela da Coroa, seguindo-se a respectiva Bênção.

1.º Domingo
Monitor: Para significar este caminho de libertação, caminho para a 

Luz do Redentor, preparamos a coroa de Advento. De cor verde, 
sugere a esperança. Iluminada, aponta para a Luz. Ao acender se-
mana após semana os quatro círios da coroa, significamos os nossos 
passos de aproximação à luz que vem sobre nós – Cristo Jesus.
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Pres. – Senhor nosso Deus, sois o doador de toda bênção
 e a fonte de todo dom perfeito.
 Abençoai ✠ esta Coroa
 em honra do Advento do Cristo, vosso Filho,
 e concedei-nos a Vossa graça, 
 para que, com alegria e esperança, 
 nos preparemos para o Santo Natal. 
 Que este ano seja para nós uma nova oportunidade 
 para buscar a coroa que nos aguarda no céu.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
 que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amen.

O sacerdote asperge com água benta a Coroa e acende a primeira vela.
Entretanto pode cantar-se o cântico que coroa é esta.

Solo: Vigiai, vigiai, vigiai, com lâmpadas acesas na mão:
 Ele vem, Ele vem, Ele vem, não cochichem, nem durmam irmãos.

 Depois de acender a vela acrescenta:  
Pres. – Oremos: 

 A Terra se alegra, Senhor, nestes dias 
 e a vossa Igreja transborde de alegria
 diante do vosso Filho, o Senhor, 
 que se avizinha como luz esplendorosa, 
 para iluminar os que jazem nas trevas da ignorância, 
 da dor e do pecado. 
 Nós vos pedimos, Senhor: 
 à medida que em cada dia 
 se acrescenta o esplendor desta coroa, com novas luzes,
 iluminai-nos com o esplendor d’Aquele 
 que, sendo a Luz do Mundo, 
 veio iluminar todas as trevas. 
 Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Profissão de Fé
Pres. – Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, 
  criador do Céu e da Terra?
Todos – Sim, Creio!

Pres. – Credes em Jesus Cristo, seu Filho único, 
  Nosso Senhor, 
  que nasceu da Virgem Maria, 
  padeceu e foi sepultado, 
  ressuscitou dos mortos e subiu ao Céu? 
Todos – Sim, Creio! 

Pres. – Credes no Espírito Santo, 
  na Santa Igreja Católica, 
  na Comunhão dos Santos, 
  na remissão dos pecados, 
  na Ressurreição dos mortos e na vida etema ? 
Todos – Sim, Creio! 
Pres. – Esta é a nossa fé e a fé de toda a Igreja. 
  Fé que nos gloriamos de professar 
  em Jesus Cristo nosso Senhor.
Todos – Ámen! 

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:
  Nós sabemos que o Senhor Jesus já veio,
  mas esperamos a sua vinda gloriosa.
  Por Ele, peçamos ao Pai que está nos céus
  que venha ao coração de cada homem,
  dizendo com toda a confiança:

   «Senhor, venha a nós o Vosso Reino».

1. Pelos pastores e fiéis da santa Igreja,
 para que, vigilantes e preparados,
 sejam sinal da vinda próxima do Senhor,
 oremos, irmãos.
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2. Pelas nações do mundo inteiro e seus governantes,
 para que, abandonando os caminhos da guerra,
 convertam as armas em instrumentos de paz,
 oremos, irmãos.

3. Por todas as Igrejas e comunidade cristãs,
 para que se revistam dos sentimentos de Jesus,
 e apressem a reconciliação tão desejada,
 oremos, irmãos.

4. Pelas gerações mais jovens e pelas crianças,
 para que em Cristo, Filho de Deus e de Maria,
 descubram Aquele que dá sentido às suas vidas,
 oremos, irmãos.

5. Pelos que, nesta comunidade paroquial ou em qualquer outra,
 estão de vela junto aos doentes e aos moribundos,
 para que o Senhor seja a sua recompensa,
 oremos, irmãos

Pres. – Senhor nosso Deus,
 não deixeis que o sono nos domine
 no meio das injustiças deste mundo,
 mas dirigi o nosso coração e os nosso olhos
 para Aquele que nos vem trazer a paz,
 a fim de que, vigilantes e fiéis,
 preparemos um mundo novo mais fraterno.
 Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
 pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
 fruto da terra e do trabalho do homem,
 que hoje Vos apresentamos
 e que para nós se vai tornar Pão da vida.
Todos – Bendito seja Deus para sempre.



— 21 —

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
 pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
 fruto da videira e do trabalho do homem,
 que hoje Vos apresentamos
 e que para nós se vai tornar vinho da salvação.
Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos, 
 para que o meu e o vosso sacrifício
 seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.
Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
 para glória do Seu nome,
 para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas

Pres. – Aceitai, Senhor, estes dons
 que recebemos da vossa bondade
 e fazei que os sagrados mistérios
 que celebramos no tempo presente
 sejam para nós penhor de salvação eterna.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Prefácio

Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.
Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.
Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.
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Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, 
 é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação 
 dar-Vos graças sempre e em toda a parte
 a Vós, que sois um Deus cheio de amor e de ternura,
 sempre próximo de quantos Vos invocam.
 Bendito sejais, ó Deus, que habitais o infinito,
 Vós que viestes, que vindes e que vireis.
 Bendito sejais pela noite, que gera o dia;
 e por Jesus Cristo, vosso Filho,
 nascido antes dos séculos,
 vindo ao nosso mundo,
 para o iluminar com a vossa luz.
 Ele é a paz entre os homens.
 Ele é a palavra que nos desperta 
 da nossa indiferença religiosa.

 Ele é o caminho de uma esperança nova.
 É por isso que, vigilantes na oração, 
 unidos aos anjos e santos,
 podemos esperar, na serenidade, a sua vinda
 e proclamar desde já os vossos louvores, 
 cantando a uma só voz: 

      Santo, Santo, Santo...

Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo 
 e todas as criaturas cantam os vossos louvores, 
 porque dais a vida e santificais todas as coisas, 
 por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, 
 com o poder do Espírito Santo; 
 e não cessais de reunir para Vós um povo 
 que de um extremo ao outro da terra 
 Vos ofereça uma oblação pura.
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 Reunidos na Vossa presença,
 em comunhão com toda a Igreja,
 ao celebrarmos o primeiro dia da semana,
 em que Nosso Senhor Jesus Cristo 
 ressuscitou dos mortos,
 humildemente Vos suplicamos, Senhor:
 santificai, pelo Espírito Santo,
 estes dons que vos apresentamos,
 para que se convertam
 no Corpo ✠ e Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,
 que nos mandou celebrar estes mistérios.

 Na noite em que Ele ia ser entregue,
 tomou o pão e, dando graças,
 abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: 
 Tomai, todos, e comei: 
 isto é o meu Corpo, 
 que será entregue por vós. 
 De igual modo, no fim da Ceia,
 tomou o cálice, e, dando graças,
 abençoou-o e deu-o aos 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. 
Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
 Proclamamos a Vossa Ressurreição,
 Vinde, Senhor Jesus!
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Pres. – Celebrando agora, Senhor, 
 o memorial da paixão redentora do vosso Filho, 
 da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus, 
 e esperando a sua vinda gloriosa, 
 nós Vos oferecemos, em acção de graças, 
 este sacrifício vivo e santo. 

 Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja: 
 vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
 e fazei que, 
 alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho, 
 cheios do seu Espírito Santo, 
 sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito. 

 O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, 
 a fim de alcançarmos a herança eterna, 
 em companhia dos vossos eleitos, 
 com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus, 
 os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,   
 e todos os Santos, por cuja intercessão 
 esperamos sempre o vosso auxílio. 

 Por este sacrifício de reconciliação, 
 dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro; 
 confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, 
 ao longo da sua peregrinação na terra, 
 com o vosso servo o Papa N..., 
 o nosso Arcebispo N..., os bispos do mundo inteiro,
 os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
 e todo o povo por Vós redimido. 

 Atendei benignamente às preces desta família 
 que Vos dignastes reunir na vossa presença. 

 Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia, 
 todos os vossos filhos dispersos. 
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 Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos, 
 e de todos os que morreram na vossa amizade. 
 Acolhei-os com bondade no vosso reino, 
 onde também nós esperamos ser recebidos, 
 para vivermos com eles eternamente na vossa glória, 
 por Jesus Cristo, nosso Senhor. 
 Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.
   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. 
Todos – Amén.

Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus, 
 santificado seja o Vosso nome;
 venha a nós o vosso reino;
 seja feita a Vossa vontade 
 assim na terra como no céu.
  O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
  perdoai-nos as nossas ofensas,
  assim como nós perdoamos 
  a quem nos tem ofendido;
  e não nos deixeis cair em tentação; 
  mas livrai-nos do mal.
Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal
 e de todo o pecado,
 que tornam o nosso coração pesado,
 de tal modo que o impede de Vos procurar e seguir.
 Tornai-o vigilante,
 para deixar o mundo antigo 
 e esperar o mundo que já desponta
 e que será plenamente realizado
 na vinda gloriosa
 de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. 
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Pres. – Senhor Jesus Cristo, 
 Vós trouxestes a paz ao mundo dividido.
 Não olheis aos nossos pecados,
 mas à esperança da Vossa Igreja.
 Dai-lhe sempre a unidade e a paz,
 a fim de ser sinal da Vossa presença no meio do mundo,
 como fermento de vida nova, segundo a Vossa vontade. 
 Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 
Todos – Amen. 
Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco. 
Todos – O amor de Cristo nos uniu.
 
Pres. –  Saudai-vos na paz de Cristo. 

Povo (Coro) –  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo
  tende piedade de nós.
   Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo
  tende piedade de nós.
   Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo
  dai-nos a paz. 

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor:
 Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada,
 mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Fazei frutificar em nós, Senhor,
 os mistérios que celebramos,
 pelos quais, durante a nossa vida na terra,
 nos ensinais a amar os bens do Céu
 e a viver para os valores eternos.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.
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Bênção Final
Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Deus omnipotente e misericordioso, 
 Vos ilumine e enriqueça com as suas bênçãos
 Na celebração dos mistérios do Advento.
R.: Amén.

Pres. – Deus vos conserve, durante esta vida,
 Firmes na fé, alegres na esperança
 E generosos na caridade.
R.: Amén.

Pres. – A vós, que esperais,
 o próximo nascimento do nosso Redentor,
 Conceda-vos Deus o prémio da vida eterna,
 Quando Ele vier de novo na majestade da Sua glória.
R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
 Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

Vigiai!
Vigiai! Para esperar o quê? Ou quem? 
  Que esperamos concretamente?
Vigiai! Como no tempo de Noé ou de Jesus, 
  estamos absorvidos por tantos interesses!
Vigiai! A vida é curta! 
  Paulo indica-nos alguns meios muito práticos
  para ficar vigilantes e reorientar a nossa espera.
Vigiai! Em tempo de Advento, 
  em cada dia da semana que nos é dado para viver!

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.


