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2. Aquele dia prometido * a antiga
fé de nossos pais, dia, em que o
mal será banido, * mudando em
risos nossos ais.
3. Quando felizes o veremos, * no
firmamento a despontar * e a
espargir clarões supremos * da
terra as trevas dispersar?
4. Filha de Reis, ó Virgem pura, *
sai da modesta posição * em ti,
embora criatura. * De Deus se
fez a encarnação.

4. ORAÇÃO

2. SAUDAÇÃO

Anim. Ouçamos com piedade as
leituras de hoje, a fim celebrar
mos com maior fervor o Advento
do Senhor.

P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.

T. Amém.
Anim. Com o primeiro Domingo
do Advento, iniciamos um novo
Ano litúrgico. Pela liturgia so
mos convocados a entrar em
clima de vigília, a fim de que nos
sos corações se voltem mais pro
fundamente para o Mistério da
encarnação de Cristo; mistério
que culminou com a santificação
por meio dos sacramentos. Esta
mos também em campanha pela
Evangelização, com o intuito de
fortalecer a Igreja no Brasil e as
nossas Dioceses. Façamos, pois,
deste tempo sagrado um mergulho
no mistério de Cristo e no misté
rio da Igreja. É um tempo também
para fazermos memória da Virgem
Maria, em cujo seio Deus se fez
homem. Por isso, Maria é consi
derada Rainha do Advento e Es
trela da Evangelização.

Ritos iniciais
1. ABERTURA (CD VIII Fx1)

1. Quando virá, Senhor o dia, * em
que apareça o Salvador * e se
efetue a profecia. * “Nasceu do
mundo o Redentor”?
Orvalhai lá do alto, ó céus, * E
as nuvens chovam o justo!

P. Que a graça de Nosso Senhor
Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam
convosco.

T. Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.
3. ATO PENITENCIAL

P. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão.
Reconheçamos ser pecadores e
invoquemos com confiança a misericórdia do Pai.
(Pausa)
P. Senhor, que viestes ao mundo para
nos salvar, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, que continuamente nos
visitais com a graça do vosso Espírito, tende piedade de nós.

T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, que vireis um dia para
julgar as nossas obras, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

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

T. Amém.

P. Oremos (silêncio): Ó Deus todopoderoso, concedei a vossos fiéis o
ardente desejo de possuir o reino
celeste, para que, acorrendo com
as nossas boas obras ao encontro
do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade
dos justos. Por N.S.J.C.

T. Amém.

Liturgia da Palavra

5. PRIMEIRA LEITURA
(Is 63,16b-17.19b;64,2b-7)

Leitura do livro do Profeta Isaías
– 16Senhor, tu és nosso Pai, nosso redentor; eterno é o teu nome.
17
Como nos deixaste andar longe
de teus caminhos e endureceste
nossos corações para não termos
o teu temor? Por amor de teus
servos, das tribos de tua herança,
volta atrás. 19Ah! se rompesses os
céus e descesses! As montanhas
se desmanchariam diante de ti.
2
Desceste, pois, e as montanhas se
derreteram diante de ti. 3Nunca se
ouviu dizer nem chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram que um Deus, exceto tu, tenha
feito tanto pelos que nele esperam.
4
Vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem
se lembra de ti em teus caminhos.
Tu te irritaste, porque nós pecamos; é nos caminhos de outrora
que seremos salvos. 5Todos nós
nos tornamos imundície, e todas
as nossas boas obras são como um
pano sujo; murchamos todos como
folhas, e nossas maldades empurram-nos como o vento. 6Não há
quem invoque teu nome, quem se
levante para encontrar-se contigo,
escondeste de nós tua face e nos
entregaste à mercê da nossa mal-

dade. 7Assim mesmo, Senhor, tu
és nosso pai, nós somos barro; tu,
nosso oleiro, e nós todos, obra de
tuas mãos. - Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

6. SALMO RESPONSORIAL 79(80)
CD VIII fx 2

Mostrai-nos, ó Senhor, a vossa
face. * E a vossa salvação nos
concedei! (bis)
1. Ó Pastor de Israel, prestai ouvidos, * aparecei cheio de glória
e resplendor! * Despertai vosso
poder, ó nosso Deus. * e vinde
logo nos trazer a salvação!
2. Voltai-vos para nós, Deus do
universo! * Visitai a vossa vinha
e protegei-a! Foi a vossa mão direita que a plantou; * protegei-a
e ao rebanho que firmastes.
3. Pousai a mão por sobre o vosso
protegido, * o filho do homem
que escolhestes para vós! * E
nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus! * Dai-nos a vida e
louvaremos vosso nome!
7. SEGUNDA LEITURA (1Cor 1,3-9)

Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios.
Irmãos, 3para vós, graça e paz, da
parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 4Dou graças a
Deus sempre a vosso respeito, por
causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus: 5Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda
palavra e em todo conhecimento,
6
à medida que o testemunho sobre
Cristo se confirmou entre vós. 7Assim, não tendes falta de nenhum
dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso, Jesus Cristo.
8
É ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento
irrepreensível, até ao fim, até ao
dia de nosso Senhor, Jesus Cristo.
9
Deus é fiel; por ele fostes chamados à comunhão com seu Filho,
Jesus Cristo, Senhor nosso.
- Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(H1 p. 46 -CD VIII Fx 9)

Aleluia, aleluia! (bis)
Vem mostrar-nos, ó Senhor.(bis)
Tua grande compaixão.(bis)

Dá-nos tua salvação! (bis)
Aleluia, aleluia! (bis)
9. EVANGELHO (Mc 13,33-37)

P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.

P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Marcos.

T. Glória a vós, Senhor.

P. Naquele tempo, disse Jesus aos
seus discípulos: 33“Cuidado! Ficai
atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. 34É como
um homem que, ao partir para o
estrangeiro, deixou sua casa sob
a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua
tarefa. E mandou o porteiro ficar
vigiando. 35Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da
casa vem: à tarde, à meia-noite,
de madrugada ou ao amanhecer.
36
Para que não suceda que, vindo
de repente, ele vos encontre dormindo. 37O que vos digo, digo a
todos: Vigiai!”
- Palavra da Salvação.

T. Glória a vós, Senhor.
10. HOMILIA
11. PROFISSÃO DE FÉ

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso
/ T. criador do céu e da terra,/ e em
Jesus Cristo seu único Filho, nosso
Senhor, / que foi concebido pelo
poder do Espírito Santo; /nasceu da
Virgem Maria;/ padeceu sob Pôncio
Pilatos, / foi crucificado, morto e
sepultado. / Desceu à mansão dos
mortos; /ressuscitou ao terceiro dia,
/ subiu aos céus; / está sentado à
direita de Deus Pai todo-poderoso, /
donde há de vir a julgar os vivos e
os mortos. / Creio no Espírito Santo;
/ na Santa Igreja Católica; / na
comunhão dos santos; / na remissão
dos pecados; / na ressurreição da
carne; / na vida eterna.
Amém.
12. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P. Invoquemos a Deus, nosso Pai,
no início do Advento, na certeza de
que nossas preces serão atendidas
pelo seu infinito amor, derramado
de forma plena na encarnação do
Verbo. Rezemos juntos:

T. Atendei, Senhor, ao clamor
do vosso povo!

1. Pai de misericórdia, abençoai a
vossa Igreja, em contínuo estado
de vigília e oração.
2. Protegei o Papa Bento XVI, nosso Bispo Odilo, os Bispos auxiliares, nosso clero e todos os cristãos.
3. Transformai os corações que
neste tempo favorável se voltam
ao Mistério da Encarnação.
4. Ajudai-nos a chegar ao Natal com
o coração inteiramente renovado.
5. Fortalecei a Igreja no Brasil por
meio da Campanha para a Evangelização.
6. Fazei de nossas paróquias comunidades de esperança pascal.
(outras intenções da comunidade)
P. Tudo isso, vos pedimos, ó Pai,
por Cristo nosso Senhor.

T. Amém.

Liturgia Eucarística
13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
H1 p. 62 Fx4

A nossa oferta apresentamos
no altar * e te pedimos: Vem,
Senhor, nos libertar!
1. A chuva molhou a terra * o homem plantou o grão, * a planta
deu flor e fruto, * do trigo se fez
o pão.
2. O homem plantou videiras, *
cercou-as com seu carinho * da
vinha brotou a uva, da uva se
fez o vinho.
3. Os frutos da nossa terra * e as
lutas dos filhos teus, * serão,
pela tua graça * pão vivo, que
vem dos céus.
4. Recebe, Pai, nossas vidas, *
unidas ao pão e vinho * e vem
conduzir teu povo, * guiando-o
no teu caminho.
14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

P. Orai, irmãos e irmãs...

T. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício, para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.

P. Recebei, ó Deus, estas oferendas
que escolhemos entre os dons que
nos destes, e o alimento que hoje
concedeis à nossa devoção tornese prêmio da redenção eterna. Por
Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

(Prefácio do Advento, I)
P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.

T. O nosso coração está em Deus.

P. Demos graças ao Senhor nosso
Deus.

T. É nosso dever e nossa salvação.

Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre em todo lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e
todo-poderoso, por Cristo, Senhor
nosso. Revestido da nossa fragilidade, ele veio a primeira vez para
realizar seu eterno plano de amor
a abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, ele
virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens
prometidos que hoje, vigilantes,
esperamos. Por essa razão, agora e
sempre, nós nos unimos aos anjos
e a todos os santos, cantando (dizendo) a uma só voz:

T. Santo,Santo, Santo...

CP. Na verdade, ó Pai, vós sois
santo e fonte de toda santidade.
CC. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso
Espírito, a fim de que se tornem para
nós o Corpo  e o Sangue de Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.

T. Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!

Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e
deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO, QUE
SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente, e o deu a
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.
Eis o mistério da fé!

T. Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!

CC. Celebrando, pois, a memória
da morte e ressurreição do vosso
Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o
pão da vida e o cálice da salvação;
e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.

T. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!

E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.

T. Fazei de nós um só corpo e
um só espírito!
1C. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo
mundo inteiro: que ela cresça na
caridade, com o Papa Bento, com
o nosso bispo Odilo e todos os ministros do vosso povo.

T. Lembrai-vos, ó Pai da vossa
Igreja!

2C. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram
na esperança da ressurreição e de
todos os que partiram desta vida:
acolhei-os junto a vós na luz da
vossa face.

T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

3C. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos
participar da vida eterna, com a
Virgem Maria, Mãe de Deus, com
os santos Apóstolos e todos os que
neste mundo vos serviram, a fim
de vos louvarmos e glorificarmos
por Jesus Cristo, vosso Filho.

T. Concedei-nos o convívio dos
eleitos!

CP ou CC. Por Cristo, com Cristo
e em Cristo, a vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória,
agora e para sempre.

T. Amém.

Rito da Comunhão
16. Rito da Comunhão

P. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer:

T. 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.

P. Livrai-nos de todos os males,
ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e
protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.

T. Vosso é o reino, o poder e a
glória para sempre.
P. Senhor Jesus Cristo, dissestes
aos vossos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas
a fé que anima a vossa Igreja; dailhe, segundo o vosso desejo, a paz
e a unidade. Vós que sois Deus,
com o Pai e o Espírito Santo.

T. Amém.

P. A paz do Senhor esteja sempre
convosco.

T. O amor de Cristo nos uniu.

P. Irmãos e irmãs, saudai-vos em
Cristo Jesus.

T. Cordeiro de Deus ...

P. Felizes os convidados para a
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado do mundo.

T. Senhor, eu não sou digno(a)
de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e
serei salvo(a).
17. CANTO DE COMUNHÃO Sl 85(84
(Lit. IV Fx 5)

Vigiai, vigiai, eu vos digo *
não sabeis qual o dia ou a
hora. * Vigiai, vigiai eu repito
* eis que vem o Senhor * em
sua glória! (bis)
1. Foste amigo antigamente * desta terra que amaste, * deste povo
que escolheste; sua sorte melhoraste, * perdoaste seus pecados,
* tua raiva acalmaste.
2. Vem de novo restaurar-nos! *
Sempre irado estarás. * Indignado conta nós? * E a vida não
darás? * Salvação e alegria, *
outra vez não nos trarás?
3. Escutemos suas palavras, * é de
paz que vai falar; * paz ao povo,
a seus fiéis, * a quem dele se
achegar. * Está perto a salvação
* e a glória vai voltar.

4. Eis: amor, fidelidade * vão unidos se encontrar, * bem assim,
justiça e paz * vão beijar-se e se
abraçar. * vai brotar fidelidade *
e justiça se mostrar.
5. E virão os benefícios * do Senhor a abençoar * e os frutos de
amor * desta terra vão brotar, *
a justiça diante dele * e a paz o
seguirá.
6. Glória ao Pai onipotente * ao
que vem, glória e amor. * Ao
Espírito cantemos: * glória a
nosso defensor! * Ao Deus Uno
e Trino demos * a alegria do
louvor.
18. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

P. Oremos (silêncio): Aproveitenos, ó Deus, a participação nos
vossos mistérios. Fazei que eles
nos ajudem a amar desde agora o que é do céu e, caminhando entre as coisas que passam,
abraçar as que não passam. Por
Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.

19. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO

T. Ó São Paulo, /Patrono de
nossa Arquidiocese, /discípulo e missionário de Jesus
Cristo:/ ensina-nos a acolher a Palavra de Deus / e
abre nossos olhos à verdade
do Evangelho./ Conduzenos ao encontro com Jesus,
/ contagia-nos com a fé que
te animou/ e infunde em nós
coragem e ardor missionário, / para testemunharmos a
todos / que Deus habita esta
Cidade imensa /e tem amor
pelo seu povo! /Intercede
por nós e pela Igreja de São
Paulo, / ó santo apóstolo de
Jesus Cristo! Amém

Ritos Finais
20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA:
Advento I

P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós!

P. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento do seu Filho, em cuja vinda
credes, e cuja volta esperais e derrame sobre vós as suas bênçãos.

T. Amém.

P. Que durante esta vida ele vos
torne firmes na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade.

T. Amém.

P. Alegrando-vos agora pela vinda do
Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida eterna, quando
ele vier de novo em sua glória.

T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e  Espírito Santo.

T. Amém.

P. Ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.

T. Graças a Deus.

21. CANTO FINAL (HL 1 - Sl 36 - CO 01)

1. Senhor, vem salvar, teu povo *
das trevas da escravidão! * Só
tu és nossa esperança, * és nossa libertação.
Vem, Senhor, vem nos salvar! *
Com teu povo, vem caminhar!
2.Contigo o deserto é fértil, * a terra se abre em flor. * Da rocha
brota água viva, * das trevas
nasce o esplendor.
3.Tu marchas à nossa frente, * és
força, caminho e luz. * Vem
logo salvar teu povo, * não tardes, Senhor Jesus.

CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO
A CNBB, na 35ª Assembléia Geral, no ano de 1997, aprovou
a realização da Campanha para a Evangelização em âmbito nacional
durante o tempo litúrgico da Advento. A coleta acontece no terceiro
domingo do Advento. Os recursos ajudam os projetos desenvolvidos
na área pela Igreja no Brasil. Do total arrecadado durante a campanha,
45% são destinados às dioceses; 20% aos Regionais e 35% ao Fundo
Nacional de Evangelização, administrado pelo Conselho Econômico
da CNBB, e que garante recursos para o Secretariado Nacional e viabiliza projetos específicos de Evangelização.
Uma das principais questões que levaram os bispos do Brasil a
promover a Campanha para a evangelização foi a econômica. De fato,
o trabalho evangelizador se tornou muito complexo, exigindo pessoas
capacitadas para a atuação em todos os níveis, recursos tecnológicos
cada vez mais sofisticados e uma estrutura organizacional extremamente complexa, principalmente quando falamos de evangelização
em todo o território
(informações retiradas de WIKIPÉDIA, a enciclopéida livre).
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