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Imaculada Conceição
Ano A
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Imaculada Conceição
(Desafios e respostas)

1.ª Leit. – Gen 3, 9-15. 20; 
Salmo – Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4;
2.ª Leit – Ef 1, 3-6. 11-12;
Evangelho – Lc 1, 26-38.

Na Solenidade da Imaculada Conceição somos convidados a equa-
cionar o tipo de resposta que damos aos desafios de Deus. Ao propor-nos 
o exemplo de Maria de Nazaré, a liturgia convida-nos a acolher, com um 
coração aberto e disponível, os planos de Deus para nós e para o mundo.

A segunda leitura garante-nos que Deus tem um projecto de vida 
plena, verdadeira e total para cada homem e para cada mulher - um pro-
jecto que desde sempre esteve na mente do próprio Deus. Esse projecto, 
apresentado aos homens através de Jesus Cristo, exige de cada um de 
nós uma resposta decidida, total e sem subterfúgios.

A primeira leitura mostra (recorrendo à história mítica de Adão e 
Eva) o que acontece quando rejeitamos as propostas de Deus e preferi-
mos caminhos de egoísmo, de orgulho e de auto-suficiência… Viver à 
margem de Deus leva, inevitavelmente, a trilhar caminhos de sofrimento, 
de destruição, de infelicidade e de morte.

O Evangelho apresenta a resposta de Maria ao plano de Deus. Ao 
contrário de Adão e Eva, Maria rejeitou o orgulho, o egoísmo e a auto-
suficiência e preferiu conformar a sua vida, de forma total e radical, com 
os planos de Deus. Do seu “sim” total, resultou salvação e vida plena 
para ela e para o mundo.
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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. – Convocados pelo Senhor, 
 aqui nos reunimos para Lhe darmos graças 
 pela Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. 
 Assim como Jesus Cristo ressuscitou de um sepulcro novo, 
 onde ainda ninguém tinha sido colocado, 
 também Ele nasceu de uma mulher 
 que em toda a sua vida não pecou. 
 Deus fez descer sobre Maria o Espírito Santo. 
 E assim, viveu somente para Deus. 
 Pobre entre os pobres, humilde entre os humildes. 
 Ela é a primeira bem-aventurada, porque acreditou. 
 Como Maria, 
 aceitemos ser instrumentos do Espírito Santo, 
 vivamos só para Deus, atraindo todos à fé. 
 O Senhor prepara-nos a mesa da sua Palavra 
 e do Corpo e do Sangue do Seu Filho Jesus Cristo.
 Aproximemo-nos dela com toda a humildade 
 e reconheçamos a nossa necessidade de conversão. 

Senhor, nascido de Maria e nosso Irmão, 
 tende piedade de nós. 
 Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, que derramais em nós o Espírito Santo, 
 tende piedade de nós.
 Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, Criador de um mundo novo,
 tende piedade de nós.
 Senhor, tende piedade de nós.
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Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
 perdoe os nossos pecados
 e nos conduza à vida eterna.
Todos – Amen.
Pres. – Glória a Deus nas alturas...

Oração Colecta
Pres. – Senhor nosso Deus, 
 que, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, 
 preparastes para o vosso Filho uma digna morada 
 e, em atenção aos méritos futuros da morte de Cristo, 
 a preservastes de toda a mancha, 
 concedei-nos, por sua intercessão, 
 a graça de chegarmos purificados junto de Vós. 
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro do Génesis   (Gen 3,9-15.20)

«Estabelecerei inimizade entre a tua descendência e a descendência dela»

Depois de Adão ter comido da árvore,
o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: “Onde estás?”
Ele respondeu:
“Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim
e, como estava nu, tive medo e escondi-me”.
Disse Deus:
“Quem te deu a conhecer que estavas nu?
Terias tu comido dessa árvore, da qual te proibira comer?”
Adão respondeu:
“A mulher que me destes por companheira 
deu-me do fruto da árvore e eu comi”.
O Senhor Deus perguntou à mulher:
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“Que fizeste?”
E a mulher respondeu:
“A serpente enganou-me e eu comi”.
Disse então o Senhor à serpente:
“Por teres feito semelhante coisa,
maldita sejas entre todos os animais domésticos
e entre todos os animais selvagens.
Hás-de rastejar e comer do pó da terra
todos os dias da tua vida.
Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, 
entre a tua descendência e a descendência dela. 
Esta te esmagará a cabeça
e tu a atingirás no calcanhar”.
O homem deu à mulher o nome de ‘Eva’,
porque ela foi a mãe de todos os viventes.
     Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4 (R. 1a)

Refrão:  Cantai ao Senhor um cântico novo:
 o Senhor fez maravilhas.
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Cantai ao Senhor um cântico novo,
pelas maravilhas que Ele operou.
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.

O Senhor deu a conhecer a salvação
revelou aos olhos das nações a sua justiça.
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade
em favor da casa de Israel.

Os confins da terra puderam ver
a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
exultai de alegria e cantai.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
(Ef 1, 3-6.11-12)

«Deus escolheu-nos em Cristo, antes da criação do mundo»

Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que do alto dos Céus nos abençoou
com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo.
N’Ele nos escolheu, antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis,
em caridade, na sua presença.
Ele nos predestinou, 
conforme a benevolência da sua vontade,
a fim de sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo,
para louvor da sua glória
e da graça que derramou sobre nós, por seu amado Filho.
Em Cristo fomos constituídos herdeiros,
por termos sido predestinados,
segundo os desígnios d’Aquele que tudo realiza
conforme a decisão da sua vontade,
para sermos um hino de louvor da sua glória,
nós que desde o começo esperámos em Cristo.
     Palavra do Senhor
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Aclamação ao Evangelho
(Lc 1, 28)

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

  Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco,
    bendita sois Vós entre as mulheres

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

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
(Lc 1, 26-38)

«Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo»

Naquele tempo,
o Anjo Gabriel foi enviado por Deus
a uma cidade da Galileia chamada Nazaré,
a uma Virgem desposada com um homem chamado José.
O nome da Virgem era Maria.
Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo:
“Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo”.
Ela ficou perturbada com estas palavras
e pensava que saudação seria aquela.
Disse-lhe o Anjo:
“Não temas, Maria,
porque encontraste graça diante de Deus.
Conceberás e darás à luz um Filho,
a quem porás o nome de Jesus.
Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo.
O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David; 
reinará eternamente sobre a casa de Jacob
e o seu reinado não terá fim”.
Maria disse ao Anjo:
“Como será isto, se eu não conheço homem?”
O Anjo respondeu-lhe:
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“O Espírito Santo virá sobre ti
e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Por isso, o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus.
E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice
e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril;
porque a Deus nada é impossível”.
Maria disse então:
“Eis a escrava do Senhor;
faça-se em mim segundo a tua palavra”.
     Palavra da Salvação

Com Maria a caminho do Natal
Neste tempo de Advento, a caminho do Natal de Jesus, somos 

convidados a olhar para Maria, a IMACULADA, e nela reconhecer o 
modelo de como acolher Jesus, que está a chegar?

As leituras falam-nos do Plano de Deus, no qual Maria foi in-
serida:

A 1.ª  Leitura apresenta-nos o episódio do Pecado Original:
A vitória da Mulher e ae sua descendência contra a serpente 

(Gn 3, 9-15). Este texto não devemos tomá-lo à letra. Com ele o autor 
sagrado quer explicar a origem do mal no mundo. Ele vê ao redor de 
si a opressão, as injustiças e violências.  Será que foi esse o mundo 
criado por Deus? 

A resposta é dada por imagens que devem ser interpretadas:
– Foi comido um fruto proibido: O homem não aceitou a sua 

condição de criatura e tomou o lugar de Deus.
– Essa auto-suficiência é comparada a uma serpente que nos dá 

uma ideia falsa de Deus e leva-nos a escolher o mal.
– A “nudez” (a condição de criatura) maravilhosa no corpo e na 

mente, depois do pecado, começa a causar vergonha.
– O homem não está no seu lugar: não considera mais Deus um 

amigo com o qual passeia no jardim e passa a vê-lo como adversário 
e evita-o (esconde-se).

– O pecado rompe a confiança entre as pessoas: Adão acusa Eva; 
Eva culpa a serpente...

– A Luta entre a “serpente” e o homem continuará até o fim 
do mundo,  mas a descendência da mulher prevalecerá e esmagará a 
cabeça da serpente.
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A 2.ª Leitura é um Hino de louvor a Deus pelas maravilhas por 
ele realizadas em favor dos homens (Ef 1,3-6;11-12).

No Evangelho, a saudação do anjo a Maria faz-nos entender 
quem é o Filho de Maria (Lc 1,26-38).

O texto não é um relato histórico, mas uma CATEQUESE, des-
tinada a proclamar certas realidades salvíficas: 

– O Anúncio do nascimento de um menino é frequente na Bíblia 
e revela que ele é um dom de Deus...

– O Messias é pobre entre os pobres: Num povoado desconhecido 
da Galileia... 

A uma mulher virgem (para uma mulher judia não ter filhos era 
uma vergonha)

– O Diálogo do anjo a Maria:
   – “Ave Cheia de Graça”: A Voz dos profetas na boca do anjo: 
 – Realizam-se todas as promessas: “Uma Virgem conceberá...”
   – Troca o nome: “Cheia de Graça”: quando Deus troca o nome, 

destina a uma missão. 
   – Anúncio do nascimento confirma a profecia feita a Davi:      

Jesus é o Messias esperado, cujo reino será eterno.
   – Sobre Maria pousou a “sombra” do Altíssimo: o próprio Deus 

se tornou presente nela. É uma profissão de fé na divindade do filho de 
Maria.

   – “Eis aqui a serva...”: Maria reconhece que Deus a escolheu, 
aceita com disponibilidade essa escolha e manifesta a sua disposição 
de cumprir,com fidelidade o Plano de Deus;.

O que nos diz esta festa?
– Deus ama os homens e tem um projecto de vida plena para 

lhes oferecer. 
– Como intervém Deus na história e concretiza essa oferta de 

salvação? 
  A história de Maria é uma resposta: através de pessoas atentas 

aos seus projectos e de coração disponível para o serviço aos irmãos, 
Deus actua no mundo, manifesta aos homens o seu amor e convida 
cada pessoa a percorrer os caminhos da felicidade e da realização plena.  

– Quais os instrumentos de Deus na realização de seus planos?
Deus age através de pessoas, independentemente de suas qua-

lidades humanas. O que é decisivo é a disponibilidade e o amor   com 
que acolhem e testemunham as propostas de Deus. 

– Como responder aos apelos de Deus?
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  Confrontada com os planos de Deus, Maria responde com um 
“Sim” total e incondicional, renunciando seu programa de vida e os 
seus projetos pessoais. 

– Como Maria chegou a esta confiança incondicional em Deus? 
– Com uma vida de diálogo, de comunhão, de intimidade com 

Deus. 
– Deus ocupava o primeiro lugar e era a sua prioridade funda-

mental. 
– Era uma pessoa de oração e de fé, que fez a experiência do 

encontro com Deus e aprendeu a confiar totalmente nele. 
No meio da agitação de todos os dias, encontro tempo e dispo-

nibilidade para ouvir Deus, para viver em comunhão com ele, para 
tentar perceber os seus sinais nas indicações que Ele me dá dia a dia? 

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! 
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Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:
 Reunidos em assembleia santa, 
 bendigamos a Deus que nos enviou, 
 em seu Filho Jesus Cristo, 
 a grande bênção prometida a nossos pais, 
 e, por intercessão da Virgem Imaculada, 
 nossa Mãe e Padroeira de Portugal, 
 peçamos ao Senhor que nos escute,  
 dizendo (cantando) com alegria:
  «Interceda por nós, a Virgem Imaculada».

 1. Pela santa Igreja, presente em toda a terra, 
 para que não se deixe enganar pelo demónio, 
 e seja esposa de Cristo, santa e imaculada, 
 oremos por intercessão de Maria. 

2.  Pelo Papa N..., pelos bispos e presbíteros, 
 para que Deus, que os chamou e os escolheu, 
 lhes dê a graça de serem sempre bons pastores, 
 oremos por intercessão de Maria. 

3.  Pelos fiéis cristãos do mundo inteiro, 
 para que reconheçam na Virgem Imaculada 
 o sinal prometido por Deus aos nossos primeiros pais, 
 oremos por intercessão de Maria. 

4.  Pelos governantes e autoridades da nossa terra, 
 para que pensem sobretudo nos mais pobres 
 e sirvam sempre o bem comum dos cidadãos, 
 oremos por intercessão de Maria. 

5.  Pelas mulheres que estão prestes a ser mães, 
 para que saibam acolher e agradecer 
 o dom da vida que Deus entrega em suas mãos, 
 oremos por intercessão de Maria. 

6.  Pelos que cederam à tentação do inimigo 
 e por todos os que vivem em pecado, 
 para que se arrependam e recebam o perdão, 
 oremos por intercessão de Maria. 
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  Pres. – Senhor nosso Deus e nosso Pai, 
 que convocastes e reunistes estes vossos filhos 
 para celebrarem os louvores da Virgem Imaculada, 
 ouvi as súplicas que Vos dirigem 
 e fazei que, olhando para Ela, 
 aprendam a imitá-l’A
 e a progredir na santidade. 
 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.

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.
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Oração sobre as Oblatas
Pres. – Aceitai, Senhor, 
 o sacrifício de salvação que Vos oferecemos 
 na solenidade da Imaculada Conceição 
 da Virgem Santa Maria 
 e, assim como acreditamos que, por vossa graça, 
 ela foi isenta de toda a mancha, 
 sejamos nós, por sua intercessão, livres de toda a culpa.
 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.
Pres. – Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente, 
 é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação 
 dar-Vos graças, sempre e em toda a parte, 
 e louvar-Vos, bendizer-Vos e glorificar-Vos 
 na Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria.
 Vós a preservastes de toda a mancha do pecado original, 
 para que, enriquecida com a plenitude da vossa graça, 
 fosse a digna Mãe do vosso Filho. 
 Nela destes início à santa Igreja, 
 esposa de Cristo, sem mancha e sem ruga, 
 resplandecente de beleza e santidade. 
 Dela, Virgem puríssima, devia nascer o vosso Filho, 
 Cordeiro inocente que tira o pecado do mundo. 
 Vós a destinastes, acima de todas as criaturas, 
 a fim de ser, para o vosso povo, 
 advogada da graça e modelo de santidade.
 Por isso, com os Anjos e os Santos, 
 proclamamos com alegria a vossa glória, 
 cantando numa só voz:      
      Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo,
 sois a fonte de toda a santidade.

 Reunidos na Vossa presença,
 em comunhão com toda a Igreja,
 ao celebrarmos o dia em que a Virgem Maria,
 escolhida para ser Mãe do redentor,
 foi concebida sem mancha do pecado original,
 humildemente Vos suplicamos:

 Santificai estes dons,
 derramando sobre eles o Vosso Espírito Santo, 
 de modo que se convertam para nós 
 no Corpo e Sangue ✠ de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
 que nos mandou celebrar estes santos mistérios.

 Ele na hora em que se entregava,
 para voluntariamente sofrer a morte,
 tomou o Pão e, dando graças, 
 partiu-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, 
 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.
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Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
 Proclamamos a Vossa Ressurreição,
 Vinde, Senhor Jesus!
Pres. – Celebrando agora, Senhor,   
 o memorial da morte e ressurreição do Vosso Filho,
 enquanto esperamos a Sua vinda gloriosa,
 nós Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, 
 e vos damos graças, 
 porque nos admitistes à vossa presença 
 para Vos servir nestes santos mistérios.
 Humildemente vos suplicamos que, 
 participando no Corpo e Sangue de Cristo,
 sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só Corpo.
 Lembrai-Vos, Senhor da vossa Igreja, 
 dispersa por toda a terra,
 e tornai-a perfeita na caridade, 
 em comunhão com o Papa N..., 
 o nosso Arcebispo N... e os bispos do mundo inteiro,
 os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
 e todos aqueles que estão ao serviço do Vosso Povo.
 Lembrai-Vos também dos nossos irmãos 
 que morreram na esperança da Ressurreição (…)
 e de todos os que já partiram deste mundo, 
 admiti-os na luz da Vossa presença.
 Tende misericórdia de todos nós, Senhor, 
 e dai-nos a graça de participar na vida eterna, 
 com a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
 os santos apóstolos e todos os santos, 
 que desde o princípio do mundo, 
 viveram na Vossa amizade,
 para cantarmos os vossos louvores, 
 por Jesus Cristo, Vosso Filho.

 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.
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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 nos afastam de Vós e nos opõe aos outros.
 Pela intercessão de Maria, Mãe da esperança,
 revesti-nos sempre do manto baptismal,
 e assim estaremos prontos para a vinda gloriosa
 de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. 

Pres. – Senhor Jesus Cristo, 
 vede como caminhamos dificilmente,
 para irmos ocupar 
 o lugar que nos reservais no Vosso reino.
 Que a Virgem Maria, e os santos nossos protectores,
 venham sempre ajudar-nos
 a fim de celebrarmos, um dia, com o Pai, 
 a festa eterna da Vossa misericórdia,
 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. 
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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. – O sacramento que recebemos, Senhor, 
 cure em nós as feridas daquele pecado, 
 do qual, por singular privilégio, 
 preservastes a Virgem Santa Maria, 
 na sua Imaculada Conceição.
 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, que, na Sua benigna providência,
 por meio de Seu Filho, nascido da Virgem Maria,
 quis salvar o género humano,
 Se digne enriquecer-vos com a Sua bênção.
R.: Amén.
Pres. – Deus vos faça sentir, sempre e em toda a parte,
 a protecção da Virgem Santíssima,
 pela qual recebestes o autor da vida.
R.: Amén.
Pres. – A todos vós, que hoje vos reunistes
 para celebrar digna e fervorosamente
 a solenidade da bem-aventurada Virgem Maria,
 Deus vos conceda a alegria espiritual
 e a recompensa eterna.
R.: Amén.
Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
 Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

Meditar no mistério da Imaculada Conceição de Maria 
há-de levar-nos, antes de mais, 
ao apreço pelo mistério amoroso
da acção redentora de seu divino Filho. 
Tal Redenção refulge, esplendorosamente, 
na pessoa de Maria, primeira redimida. 
Nela se revela a delicadeza da Providência divina 
que chama cada homem e cada mulher 
a colaborar na obra da salvação de todos,
a ser sinal de esperança para o mundo de hoje.

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.
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III Domingo do Advento
Ano A

Alegria!... Paciência!...Alegria!... Paciência!...
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3.º  Domingo do Advento
(Alegria e Paciência)

1.ª Leit. – Is 35, 1-6a. 10; 
Salmo – Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10;
2.ª Leit. – Tg 5, 7-10;
Evangelho – Mt 11, 2-11.

A liturgia deste Domingo lembra a proximidade da intervenção liber-
tadora de Deus e acende a esperança no coração dos crentes. Diz-nos: 
“não vos inquieteis; alegrai-vos, pois a libertação está a chegar”.

A primeira leitura anuncia a chegada de Deus, para dar vida nova 
ao seu Povo, para o libertar e para o conduzir – num cenário de alegria 
e de festa – para a Terra da liberdade.

A segunda leitura convida-nos a não deixar que o desespero nos 
envolva enquanto esperamos e a aguardarmos a vinda do Senhor com 
paciência e confiança.

O Evangelho descreve-nos, de forma bem sugestiva, a acção de 
Jesus, o Messias (esse mesmo que esperamos neste Advento): ele irá 
dar vista aos cegos, fazer com que os coxos recuperem o movimento, 
curar os leprosos, fazer com que os surdos ouçam, ressuscitar os mortos, 
anunciar aos pobres que o “Reino” da justiça e da paz chegou. É este 
quadro de vida nova e de esperança que Jesus nos vai oferecer.
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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. – O Senhor está próximo. 
 O Senhor vem às nossas vidas 
 e agora sairá ao nosso encontro 
 na sua palavra proclamada, 
 no seu corpo e no seu sangue que nos alimentam. 
 O Senhor também vem às nossas vidas 
 através dos nossos irmãos, especialmente dos pobres. 
 Também sabemos que o Senhor virá, um dia, 
 para nos conduzir ao seio do Pai. 
 Tudo isto, em vez de tristeza e medo, 
 enche-nos de alegria 
 que nos acompanha nesta caminhada até ao Natal. 
 Iniciemos a nossa celebração, 
 acendendo a terceira vela da Coroa do Advento.

Estando já acesas as duas velas, o sacerdote acende a terceira,
enquanto se canta:

Solo: Alegrai, alegrai, alegrai, o espírito vosso alegrai:
 Ele vem, Ele vem, Ele vem, e na luz do Senhor caminhai.

Depois de acender a vela, o sacerdote acrescenta:
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Pres. – Senhor nosso Deus, 
 guardai a Vossa família 
 que espera com fé a celebração do Natal do vosso Filho,
 e concedei-nos a graça 
 de festejar o grande mistério da nossa salvação 
 com um coração novo e imensa alegria espiritual.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
 que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amen.

A Eucaristia prossegue com o Acto Penitencial
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. – Deus de infinita bondade,
 que vedes o vosso povo
 esperar fielmente o Natal do Senhor,
 fazei-nos chegar às solenidades da nossa salvação
 e celebrá-las com renovada alegria.
 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 35, 1-6a.10)

«Deus vem salvar-nos»

Alegrem-se o deserto e o descampado,
rejubile e floresça a terra árida,
cubra-se de flores como o narciso,
exulte com brados de alegria.
Ser-lhe-á dada a glória do Líbano,
o esplendor do Carmelo e do Sáron.
Verão a glória do Senhor,
o esplendor do nosso Deus.
Fortalecei as mãos fatigadas
e robustecei os joelhos vacilantes.
Dizei aos corações perturbados:
«Tende coragem, não temais:
Aí está o vosso Deus,
vem para fazer justiça e dar a recompensa.
Ele próprio vem salvar-nos».
Então se abrirão os olhos dos cegos
e se desimpedirão os ouvidos dos surdos.
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Então o coxo saltará como um veado
e a língua do mudo cantará de alegria.
Voltarão os que o Senhor libertar,
hão-de chegar a Sião com brados de alegria,
com eterna felicidade a iluminar-lhes o rosto.
Reinarão o prazer e o contentamento
e acabarão a dor e os gemidos.
     Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
Salmo 145 (146), 7.8-9a.9bc-10 (R. cf. Is 35, 4)

Refrão: Vinde, Senhor, e salvai-nos.

O Senhor faz justiça aos oprimidos,
dá pão aos que têm fome
e a liberdade aos cativos.

O Senhor ilumina os olhos dos cegos,
o Senhor levanta ao abatidos,
o Senhor ama os justos.
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O Senhor protege os peregrinos,
ampara o órfão e a viúva
e entrava o caminho aos pecadores.

O Senhor reina eternamente.
O teu Deus, ó Sião,
é rei por todas as gerações.

Leitura da Epístola de S. Tiago          (Tg 5, 7-10)

«Fortalecei os vossos corações,
porque a vinda do Senhor está próxima»

Irmãos:
Esperai com paciência a vinda do Senhor.
Vede como o agricultor espera pacientemente
o precioso fruto da terra,
aguardando a chuva temporã e a tardia.
Sede pacientes, vós também,
e fortalecei os vossos corações,
porque a vinda do Senhor está próxima.
Não vos queixeis uns dos outros,
a fim de não serdes julgados.
Eis que o Juiz está à porta.
Irmãos, tomai como modelos de sofrimento e de paciência
os profetas, que falaram em nome do Senhor.
     Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
[Is 61, 1 (cf. Lc 4, 18)]

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

 O Espírito do Senhor está sobre mim:
   enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres.
Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 11, 2-11)

«És tu Aquele que há-de vir ou devemos esperar outro?»

Naquele tempo,
João Baptista ouviu falar, na prisão, das obras de Cristo
e mandou-Lhe dizer pelos discípulos:
«És Tu Aquele que há-de vir ou devemos esperar outro?»
Jesus respondeu-lhes:
«Ide contar a João o que vedes e ouvis:
os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são curados,
os surdos ouvem, os mortos ressuscitam
e a boa nova é anunciada aos pobres.
E bem-aventurado aquele que não encontrar em Mim
motivo de escândalo».
Quando os mensageiros partiram,
Jesus começou a falar de João às multidões:
«Que fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento?
Então que fostes ver? 
Um homem vestido com roupas delicadas?
Mas aqueles que usam roupas delicadas
encontram-se nos palácios dos reis.
Que fostes ver então? Um profeta?
Sim – Eu vo-lo digo – e mais que profeta.
É dele que está escrito:
‘Vou enviar à tua frente o meu mensageiro,
para te preparar o caminho’.
Em verdade vos digo:
Entre os filhos de mulher,
não apareceu ninguém maior do que João Baptista.
Mas o menor no reino dos Céus é maior do que ele».
     Palavra da Salvação.
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Proposta de Reflexão Homilética
Este terceiro Domingo do Advento é conhecido como Domingo 

Gaudete, isto é, Domingo “Alegrai-vos”. Com efeito, são as palavras 
do Apóstolo São Paulo (Fl 4,4s), colocadas no Missal para o início da 
Missa de hoje: “Alegrai-vos sempre no Senhor; o Senhor está perto!” 
Alegrar-se, mesmo nas lutas da vida e nas incertezas da existência, 
alegrar-se mesmo no duro combate deste mundo... Mas, alegrar-se não 
por uma alegria qualquer! Alegra-se verdadeiramente, alegra-se com 
a alegria que dura e edifica a vida, aquele que se alegra no Senhor! 
Ele sim, é a fonte da perfeita alegria, porque é o Deus que nunca nos 
abandona, Deus fiel, que nos ama e permanece conosco!

Desta alegria fala o Profeta Isaías na primeira leitura de hoje: 
“Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão. 
Germine de alegria e louvores!” Que terra é essa, que deserto, que 
solidão? São o nosso mundo, o nosso coração, a nossa vida. Alegre-se 
o homem, espere cheio de esperança o nosso coração! Fortaleçamos as 
nossas mãos enfraquecidas e os nossos joelhos debilitados pelo duro 
caminho deste mundo! E porquê? Vivemos uma vida tão stressante, a 
luta pela sobrevivência é tão pesada, o que vemos de desafios e lou-
curas no mundo atual é tão assustador, a impiedade da humanidade é 
sempre tão surpreendente! Temos mesmo motivos para nos alegrar, para 
esperar, para fortalecer as nossas mãos e prosseguir a caminhada? Sim, 
temos: “Vede! É o vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa 
de Deus; é ele que vem para nos salvar!” O Senhor vem para salvar, 
vem para se vingar do pecado – e a sua vingança é o amor que salva, 
o amor que liberta, e dá vida...

 Mesmo que pareça o contrário, o mundo não é uma realidade 
sem sentido e sem rumo, a existência humana não é o um pesado fruto 
do acaso cego... Há um Senhor, há um Deus de Amor que tudo toma 
em suas mãos e tudo dirige; um Deus que não está distante, mas que 
nos conhece pelo nome e se inclina sobre cada um de nós! Há um Deus 
que não é frio e indiferente, mas visitou-nos pessoalmente em Seu 
Filho Jesus! Um dia o Deus tudo julgará, tudo colocará às claras, tudo 
vingará, tudo purificará, tudo salvará! É importante não esquecermos 
isso, pois um dos grandes motivos do esfriamento da fé por parte de 
tantos na Igreja é a perda da consciência de que o Senhor Jesus nos 
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julgará e julgará toda a história humana. O Seu juízo terá como critério 
o amor: amor a Ele e, n’Ele e por Ele, amor e profundo respeito pelos 
irmãos... Portanto, “ficai firmes até a vinda do Senhor! Façamos como 
o agricultor que espera (espera porque cultivou!) e fica firme!” Deve 
encher-nos de consolo a exortação do apóstolo S. Tiago: “Ficai firmes 
e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. 
Tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em 
nome do Senhor!” 

Um belo exemplo de combate e fidelidade a Deus é-nos dado no 
evangelho de hoje. Um profeta tão grande, tão santo, tão fiel quanto 
João Batista!... e aparece preso, abandonado, atirado para uma mas-
morra, derrotado! – Senhor, por que permites? Senhor, por que diriges 
o mundo deste modo? Senhor, por que não defendes os teus amigos? 
– João tem de suportar o combate exterior, tem de colocar no Senhor 
a sua esperança, esperando na perseverança! Mas, há ainda um outro 
combate, pior, mais grave, mais doloroso: o combate interior. Onde 
aparece tal combate no evangelho que escutamos? Recordai que João 
tinha anunciado um Messias forte e vingador; tinha apontado Jesus como 
o Messias: ele viria para peneirar o trigo, viria para queimar a palha... 
E agora, na prisão, o João Baptista ouvia falar que Jesus era manso, 
misericordioso, compassivo... Jesus tinha entrado na casa dos fariseus, 
sentado-se à mesa com os publicanos, perdoado mulheres pecadoras... 
João fica confuso: “Mas, não era bem assim que eu tinha imaginado 
o Messias!”... Manda os seus discípulos perguntarem ao Carpinteiro 
de Nazaré: “És tu aquele que há de vir? És tu mesmo o Santo Messias 
tão esperado? Ou devemos ainda esperar um outro?” Muitas vezes 
também nós temos vontade de fazer tais perguntas! Quando vemos os 
acontecimentos da vida, as coisas do mundo, o modo como vivemos, 
vem uma vontade de perguntar ao Senhor: “Mas, será que existes mes-
mo? Será que és fidelidade, que és amor, que te preocupas conosco? 
És tu mesmo a nossa esperança e a nossa vida? És tu o Salvador que 
a tudo dá sentido? Tu estás ou não no nosso meio? Tu és ou não um 
Deus próximo?” 

A resposta de Jesus a João é clara e desafiadora: Ele é o Mes-
sias anunciado pelos profetas e, com Ele, cumprem-se as palavras da 
primeira leitura de hoje: “Então se abrirão os olhos dos cegos e se 
descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo 
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esse desatará a língua dos mudos!” Mas, Ele não é um Messias de 
encomenda, não é um Messias como nós desejamos ou pensamos! Ele 
é o Messias vindo do coração do Pai, um Messias surpreendente, um 
Messias que revela a própria ternura, a própria misericórdia de Deus! 
Para acolhê-lo, para compreendê-lo, para ver a sua beleza é necessário 
converter-se a Ele! Por isso, Jesus manda dizer a João: “Feliz aquele 
que não se escandalizar por causa de mim!” E João faz a sua última 
conversão: crê em Jesus, aceita o Messias Jesus como Ele é, como o 
Pai o enviou, e não como ele gostaria que fosse! Também nós, irmãos, 
se esperarmos o Senhor, se acolhermos o Senhor, se não duvidarmos 
do Senhor, se no Senhor permanecermos firmes, veremos a sua glória, 
n’Ele nos alegraremos e d’Ele experimentaremos a salvação. Alegre-
mo-nos! Que a espera e a vigilância deste santo Tempo já se mistura 
hoje com a alegre expectativa do Santo Natal! Alegrai-vos sempre no 
Senhor! O Senhor está próximo! Que Ele venha! Que Ele nos encontre 
vigilantes! Que Ele nos encontre de coração aberto!

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! 
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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:
 Cada novo ano litúrgico é um ano de graça,
 que nos é concedido pelo Senhor.
 Cheios de alegria e de júbilo porque Ele vem,
 para fazer justiça, dar a recompensa e salvar,
 imploremos com toda a confiança, dizendo:

    «Vinde, Senhor Jesus».

1. Para que na Igreja, na nossa Arquidiocese e nas suas paróquias,
 se anuncie a Boa Nova a toda a gente
 e o Espírito faça florir cada deserto,
 oremos, irmãos.

2. Para que nos lares e instituições de todo o mundo,
 haja trabalho, liberdade, pão e paz,
 e a angústia não perturbe os corações,
 oremos, irmãos.

3. Para que os cegos, os leprosos e os doentes,
 e os que vivem sem alegria e sem coragem,
 ponham toda a sua esperança no Senhor,
 oremos, irmãos.

4. Para que no meio da violência quotidiana,
 o Espírito faça desabrochar flores de paz
 e fortaleça todos aqueles que a perderam,
 oremos, irmãos.

5. Para que nesta paróquia e nos seus vários grupos,
 cada um de nós, à maneira de Jesus, sirva os mais pobres,
 e vá em socorro dos maltratados e dos que sofrem,
 oremos, irmãos.
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Pres. – Senhor nosso Deus,
 que nos prometeis a felicidade sem fim,
 concedei-nos um coração pobre
 e fazei que a próxima vinda do vosso Filho
 transforme o mundo com a sua paz.
 Ele 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.
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. – Fazei, Senhor, que a oblação deste sacrifício
 se renove sempre na vossa Igreja,
 de modo que a celebração do mistério por Vós instituído
 realize em nós plenamente a obra da salvação.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.
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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.
Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, 
 é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação 
 dar-Vos graças, sempre e em toda a parte, 
 pela criação, obra das vossas mãos;
 pela esperança que renova o vosso povo,
 no meio das dificuldades em que vive;
 pela alegria que fazeis renascer na nossa terra,
 através da vinda do vosso Filho.
 Ele nos revela o vosso coração de Pai
 e o vosso desejo de a todos salvar.
 Ele purifica os olhos, 
 para lhes dar um novo olhar.
 Ele abre os ouvidos, 
 para os fazer ouvir a Boa Nova da salvação.
 Ele cura os corpos, para mudar os corações. 
 É por isso que, unidos aos Anjos e Santos,
 queremos proclamar a nossa alegria de filhos vossos,
 e herdeiros do vosso reino,
 cantando a uma só voz: 

      Santo, Santo, Santo...

Pres. – Deus, nosso Pai,
 sois verdadeiramente santo.
 Sois tão nosso amigo,
 sois amigo de todos os homens.

 Nós Vos louvamos
 e Vos damos graças por Jesus, vosso Filho.
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 Ele veio ter com os homens
 que andavam longe de Vós
 e não conseguiam entender-se.
 Pelo Espírito Santo,
 Ele abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos
 e mudou o nosso coração,
 para nos amarmos como irmãos
 e compreendermos que sois nosso Pai.
 É Ele, Jesus Cristo,
 que hoje nos reúne à volta desta mesa,
 onde apresentamos a nossa oferta.

 Deus, nosso Pai, santificai este pão e este vinho,
 de modo que se convertam para nós
 no Corpo ✠ e Sangue de Jesus, vosso Filho,
 que nos mandou fazer o que Ele próprio fez
 na véspera da sua morte.

 Durante a última Ceia com os discípulos,
 Jesus tomou o pão e deu-Vos graças.
 Depois partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

 Tomai todos e comei. 
 Isto é o meu Corpo 
 que será entregue por vós.

 Tomou também o cálice com vinho,
 deu-Vos graças e entregou-o aos 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. 
 E disse-lhes ainda:
 Fazei isto em memória de mim.
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Pres. – Por isso estamos aqui, ó Pai,
 reunidos na vossa presença.
 E cheios de alegria,
 lembramos e proclamamos
 o que Jesus fez para nos salvar:
 Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
 Proclamamos a Vossa Ressurreição,
 Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Pai santo, aceitai-nos
 com o vosso Filho Jesus a quem tanto amais.
 Foi por nós que Jesus quis dar a vida,
 mas Vós o ressuscitastes.

 Jesus vive agora junto de Vós,
 mas também está sempre connosco.
 E um dia Ele virá na sua glória
 e então já não haverá ninguém triste, 
 nem doente, nem infeliz.

 Pai santo, vamos receber, nesta mesa,
 o Corpo e Sangue de Cristo,
 que nos dais na alegria do Espírito Santo.
 Fazei que esta comunhão
 nos torne cada vez mais vossos amigos
 e amigos de todos.

 Ajudai, Senhor, o nosso santo Padre, o Papa N...,
 o nosso Arcebispo N...
 e os bispos do mundo inteiro,
 os Presbíteros, Diáconos e Catequistas,
 e todos quantos estão ao serviço do Vosso Povo.

 Dai-nos, Senhor,
 a nós e a todos os discípulos de Cristo,
 a graça de levarmos a toda a gente a alegria e a paz.
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 Dai-nos também a graça
 de um dia estarmos junto de Vós,
 com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
 e com os Santos do Céu,
 para vivermos convosco para sempre.
   Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
   aVós, Deus Pai todo-poderoso, 
   na unidade do Espírito Santo, 
   toda a honra e toda a glória 
   agora e para sempre. 
R.: Amén.

Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:

(A alegria de Deus, que nos habita, é a nossa força de viver
e a nossa confiança para Lhe dizermos:)

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 causam em nós a inquietação e a tristeza.
 Dai-nos a coragem de convertermos a nossa vida,
 e estarmos prontos para esperarmos,
 na alegria do coração, a 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, 
  através dos Vossos mensageiros
  desfizestes as dúvidas e os receios,
  que João Baptista tinha, nas trevas da sua prisão,
  sobre a Vossa qualidade de Messias esperado,
  e destes-lhe  confiança e paz.
  Dai-nos também confiança e paz,
  que nos fará esperar na coragem e na alegria,
  a Vossa vinda gloriosa. 
  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. – Concedei, Senhor, 
 pela vossa bondade,
 que este divino sacramento nos livre do pecado
 e nos prepare para as festas que se aproximam.
 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.

Silêncio!... Vigiai!.... Preparai!.... Alegrai!... 
Temperança... Sobriedade... Abstinência...
Paciência!
Uma palavra em total sentido contrário 
aos nossos comportamentos: 
exigimos tudo, imediatamente!
Dois milénios em que esperamos a vinda do Senhor! 
Reajustemos o nosso olhar de fé 
e redescubramo-lo bem presente, e em acção, em lugares 
em que tantas vezes não esperávamos encontrá-l’O! 
Em atitude de alegria e de esperança!

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


