
POVO DE DEUS 
em São Paulo

1º DOMINGO DO ADVENTO
3. Marchaste, outrora, com teus 

amigos e os conduziste com se-
gurança. Vem, novamente, mar-
char conosco, Senhor da Histó-
ria, nossa esperança.

4. Vem, sem demora, guiar teu povo, 
pelos caminhos de cada dia. Se 
estás conosco, a noite é clara e até 
do pranto nasce alegria.

2. SAUDAÇÃO 

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Senhor, que encaminha os 
nossos corações para o amor de 
Deus e a constância de Cristo, es-
teja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL

P. Irmãos e irmãs, reconheçamos 
as nossas culpas para celebrarmos 
dignamente os santos mistérios. 

(Pausa)
P. Senhor, que vindes visitar vosso 
povo na paz, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que vindes salvar o que es-
tava perdido, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que vindes criar um 
mundo novo, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. ORAÇÃO

P. Oremos (silêncio): Ó Deus 
todo-poderoso, concedei a vos-
sos fiéis o ardente desejo de 
possuir o reino celeste, para 
que, acorrendo com as nos-
sas boas obras ao encontro do 
Cristo que vem, sejamos reuni-
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Anim. Iniciamos um novo Ano Li-
túrgico, celebrando o Tempo do 
Advento. Ao acender a primeira 
vela da coroa do Advento, façamos 
deste tempo sagrado um roteiro 
espiritual de oração e boas obras; 
tempo também de reunir as famí-
lias nos grupos de novena, para 
que o verdadeiro espírito do Natal 
reine nos lares cristãos e aproxime 
as pessoas afastadas da fé. Neste 
Ano da Fé,  refaçamos nossa ade-
são ao mistério de Cristo, numa 
caminhada que culmina com a  
próxima Festa de Cristo Rei.    

1. ABERTURA(CD VIII Fx. 12-H1, p. 84)

O Senhor virá libertar o seu 
povo e do mundo velho nasce-
rá o novo.

1. Se quem tem sede procura a 
fonte, nós procuramos, o teu 
altar. Vem, ó Deus vivo, salvar 
teu povo, vem, sem demora, nos 
libertar!

2. Teu povo, outrora, sofreu no 
Egito todas as dores da servi-
dão. Teu novo povo, também 
sofrido, de ti espera libertação.

Anim. A sobriedade e a per-
severança no amor são garan-
tias de salvação. Ouçamos com 
atenção:
 
5. PRIMEIRA LEITURA (Jr 33,14-16)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 
14“Eis que virão dias, diz o Senhor, 
em que farei cumprir a promessa 
de bens futuros para a casa de Isra-
el e para a casa de Judá. 15Naqueles 
dias, naquele tempo, farei brotar 
de Davi a semente da justiça, que 
fará valer a lei e a justiça na terra. 
16Naqueles dias, Judá será salvo 
e Jerusalém terá uma população 
confiante; este é o nome que ser-
virá para designá-la: ‘O Senhor é a 
nossa Justiça’”. 
- Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus.

6. SALMO RESPONSORIAL 24 (25) 
(CD IV Fx. 9) 

Vem, Senhor, nos salvar, vem, 
* sem demora, nos dar a paz!

1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos 
caminhos, * e fazei-me conhe-
cer a vossa estrada!* Vossa ver-
dade me oriente e me conduza, 
* porque sois o Deus da minha 
salvação!

2. O Senhor é piedade e retidão, * 
e reconduz ao bom caminho os 
pecadores. * Ele dirige os hu-
mildes na justiça, * e aos pobres 
ele ensina o seu caminho.

3. Verdade e amor são os caminhos 
do Senhor * para quem guarda 
sua Aliança e seus preceitos. * 
O Senhor se torna íntimo aos 
que o temem. * e lhes dá a co-
nhecer sua Aliança.

dos à sua direita na comunida-
de dos justos. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA



madilha sobre todos os habitantes 
de toda a terra. 36Portanto, ficai 
atentos e orai a todo momento, a 
fim de terdes força para escapar de 
tudo o que deve acontecer e para 
ficardes em pé diante do Filho do 
Homem”. 
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

10. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ

P. Creio em Deus Pai todo-pode-
roso / criador do céu e da terra,/ 
e em Jesus Cristo seu único Filho, 
nosso Senhor, / que foi concebi-
do pelo poder do Espírito San-
to; /nasceu da Virgem Maria;/ 
padeceu sob Pôncio Pilatos, / foi 
crucificado, morto e sepultado. / 
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia, / su-
biu aos céus; / está sentado à di-
reita de Deus Pai todo-poderoso, / 
donde há de vir a julgar os vivos 
e os mortos. / Creio no Espírito 
Santo; / na Santa Igreja Católi-
ca; / na comunhão dos santos; / 
na remissão dos pecados; / na 
ressurreição da carne; / na vida 
eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P. Irmãos e irmãs, elevemos 
nossos corações ao Pai, que nos 
enviou Jesus Cristo e estabele-
ceu o caminho da salvação. Im-
ploremos juntos: 
T. Que a vinda de Cristo nos 
traga a paz!
1. Pai de bondade, iluminai a 
Igreja neste tempo de aprofun-
damento da fé. 
2. Ajudai-nos a fugir dos laços 
do Maligno e enfrentar as insí-
dias do mal. 
3. Dai-nos forças para permane-
cermos vigilantes na oração e na 
prática da justiça. 
4. Fortalecei os que lutam com 
sacrifício e permanecem fiéis ao 
bem.
5. Ajudai-nos a fazer de nos-
sos lares um presépio vivo de 
Belém.  
(Outras preces da comunidade)
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo nosso Senhor. 
T. Amém.

7. SEGUNDA LEITURA (1Ts 3,12-4,2)

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Tessalonicenses
Irmãos: 12O Senhor vos conce-
da que o amor entre vós e para 
com todos aumente e transborde 
sempre mais, a exemplo do amor 
que temos por vós. 13Que assim 
ele confirme os vossos corações 
numa santidade sem defeito aos 
olhos de Deus, nosso Pai, no dia 
da vinda de nosso Senhor Jesus, 
com todos os seus santos. 1Enfim, 
meus irmãos, eis o que vos pedi-
mos e exortamos no Senhor Jesus: 
Aprendestes de nós como deveis 
viver para agradar a Deus, e já es-
tais vivendo assim. Fazei progres-
sos ainda maiores! 2Conheceis, de 
fato, as instruções que temos dado 
em nome do Senhor Jesus. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(CD XII Fx 19)

Aleluia, aleluia (bis)
Vem, mostrar-nos, ó Senhor, (bis) 

Tua grande compaixão; (bis) 
Dá-nos tua salvação! (bis) Ale-
luia, aleluia! (bis)

9. EVANGELHO (Lc 21,25-28.34-36)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo disse Jesus a 
seus discípulos: 25”Haverá sinais 
no sol, na lua e nas estrelas. Na ter-
ra, as nações ficarão angustiadas, 
com pavor do barulho do mar e das 
ondas. 26Os homens vão desmaiar 
de medo, só de pensar no que vai 
acontecer ao mundo, porque as 
forças do céu serão abaladas. 27En-
tão eles verão o Filho do Homem, 
vindo numa nuvem com grande 
poder e glória. 28Quando estas coi-
sas começarem a acontecer, levan-
tai-vos e erguei a cabeça, porque 
a vossa libertação está próxima. 
34Tomai cuidado para que vossos 
corações não fiquem insensíveis 
por causa da gula, da embriaguez 
e das preocupações da vida, e esse 
dia não caia de repente sobre vós; 
35pois esse dia cairá como uma ar-

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
 (CD IV Fx 4)

A nossa oferta apresentamos 
no altar e te pedimos vem Se-
nhor, nos libertar.

1. A chuva molhou a terra, o ho-
mem plantou o grão, a planta 
deu flor e frutos, do trigo se fez 
o pão.

2. O homem plantou videiras, cer-
cou-as com seu carinho. Da vi-
nha brotou a uva, da uva se fez 
o vinho.

3. Os frutos de nossa terra e as lu-
tas dos filhos teus, serão pela 
tua graça, Pão vivo, que vem 
dos céus.

4. Recebe, Pai, nossas vidas, uni-
das ao Pão e Vinho e vem con-
duzir 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 ofe-
rendas que escolhemos entre os 
dons que nos destes, e o alimento 
que hoje concedeis à nossa devo-
ção torne-se 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.
P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças sempre e em todo lugar, 
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Revestido de nossa fragili-
dade, ele veio a primeira vez para 
realizar seu eterno plano de amor 
e abrir-nos o caminho de salva-
ção. Revestido de sua glória Ele 
virá uma segunda vez para con-
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T. Lembrai-vos, ó Pai da vossa 
Igreja!
2C. Lembrai-vos também dos nos-
sos 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, ten-
de 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 todo-
poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.
T. Amém.

ceder-nos em plenitude os bens 
prometidos que hoje, vigilantes, 
esperamos. Por essa razão, agora 
e sempre, nós nos unimos aos an-
jos 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 oferen-
das, 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 abra-
çando livremente a paixão, ele to-
mou 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 REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. 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 tor-
nastes dignos de estar aqui na vos-
sa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cris-
to, 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 vos-
sa 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 mi-
nistros do vosso povo.

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 que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade 
de nós. / Cordeiro de Deus que 
tirais o pecado do mundo, ten-
de piedade de nós. / Cordeiro 
de Deus que tirais o pecado do 
mundo, dai-nos a paz.
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 mora-
da, mas dizei uma palavra e serei 
salvo(a).

17. CANTO DE COMUNHÃO: Sl 147 
(CD IV Fx 8)

Jerusalém, povo de Deus, Igre-
ja Santa, levanta e vai, sobe as 
montanhas, ergue o olhar; lá 
no Oriente desponta o sol da 
alegria, que vem de Deus aos 
filhos teus: Eis o teu dia!

1. Louva, Jerusalém, louva o Se-
nhor teu Deus: tuas portas refor-
çou e os teus abençoou, te cumu-
lou de paz e o Pão do céu te traz.

2. Sua Palavra envia, corre veloz 
sua voz. Da névoa desce o céu, 
unindo a terra e o céu; As nu-
vens se desmancham, o vento 
sopra e avança.

3. Ao povo revelou Palavras de 
amor. A sua lei nos deu e o man-
damento seu; com ninguém fez 
assim; amou até o fim.

4. A Virgem, mãe será, um Filho 
à luz dará, seu nome, Emanuel; 
“Conosco Deus” do céu; o mal 
desprezará, o bem escolherá. 

5. Ao Pai do céu louvemos e ao 
que vem cantemos; e ao Divi-
no, então, a nossa louvação! Os 
três, que são um Deus, exalte o 
povo seu!

18. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

P. Oremos (silêncio): Aproveite-
-nos, ó Deus, a participação nos 
vossos mistérios. Fazei que eles 
nos ajudem a amar desde ago-

RITO DA COMUNHÃO
16. RITO DA COMUNHÃO

P. Obedientes à palavra do Salva-
dor e formados por seu divino en-
sinamento, 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; per-
doai-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 
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ra o que é do céu e, caminhan-
do entre as coisas que passam, 
abraçar as que não passam. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Que o Deus onipotente e mise-
ricordioso vos ilumine com o ad-
vento do seu Filho, em cuja vinda 
credes e cuja volta esperais, e der-
rame sobre vós as suas bênçãos. 
T. Amém.
P. Que durante esta vida ele vos 
torne firmes na fé, alegres na espe-
rança, solícitos na caridade.
T. Amém.
P. Alegrando-vos agora pela vinda 
do Salvador feito homem, sejais 
recompensados com a vida eterna, 
quando vier de novo em sua glória.
T. Amém.
P. Abençoe-vos o Deus todo-pode-
roso, Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO

T. Ó São Paulo, /Patrono de nos-
sa Arquidiocese, /discípulo e mis-
sionário de Jesus Cristo:/ ensina-
-nos a acolher a Palavra de Deus 
/ e abre nossos olhos à verdade 
do Evangelho./ Conduze-nos ao 
encontro com Jesus, / contagia-
-nos com a fé que te animou/ e 
infunde em nós coragem e ardor 
missionário, / para testemunhar-
mos 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

Vigiai, vigiai, eu repito, eis que 
vem o Senhor em sua glória!

1. Foste amigo, antigamente, des-
ta terra que amaste, deste povo 
que escolheste; sua sorte melho-
raste, perdoaste seus pecados, 
tua raiva acalmaste.

2. Vem, de novo, restaurar-nos! 
Sempre irado estarás, indignado 
contra nós? E a vida não darás? 
Salvação e alegria, outra vez, 
não nos trarás? 

3. Escutemos suas palavras, é de 
paz que vai falar; paz ao povo, a 
seus fiéis, a quem dele se ache-
gar. Está perto a salvação e a 
glória vai voltar.

4. Eis: Amor, Fidelidade vão uni-
dos se encontrar, bem assim, 
Justiça e Paz vão beijar-se e se 
abraçar. Vai brotar Fidelidade e 
Justiça se mostrar.

RITOS FINAIS

21. CANTO FINAL (Liturgia VIII Fx 3)

1. Senhor, vem salvar teu povo das 
trevas da escravidão! Só tu és 
nossa esperança, És nossa liber-
tação.
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, da treva nasce o es-
plendor.

3. Tu marchas à nossa frente, és 
força, caminho e luz. Vem logo 
salvar teu povo, não tardes, Se-
nhor Jesus!

OPCIONAL

ENTRADA Sl 85(84) (Liturgia IV Fx 5)

Vigiai, vigiai, eu vos digo, não 
sabeis nem o dia, nem a hora. 

O próximo sábado, dia 08 de dezembro, 

é a Solenidade da Imaculada Conceição de 

Nossa Senhora, uma das quatro festas de 

preceitos, além dos domingos, o que 

implica a participação na Eucaristia.

Assine O São Paulo e participe mais 
de sua Arquidiocese. 

Assinaturas: 3666-9660


