
1º DOMINGO DO 
ADVENTO

POVO DE DEUS 
em São Paulo

nós clamamos: * Vem, Senhor 
Jesus, vem!

2. Mesmo que as guerras destruam 
a terra * pondo em perigo a paz e 
o bem, * que a nossa voz não se 
canse: * vem, Senhor Jesus, vem!

3. Vem reunir hoje a tua Igreja, * 
a tua prece rezamos também. * 
O nosso amor sempre espere: * 
Vem, Senhor Jesus, vem!

2. SAUDAÇÃO 

P.  Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P.  O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL

P.  De coração contrito e humilde 
aproximemo-nos do Deus justo e 
santo, para que tenha piedade de 
nós, pecadores.

(Silêncio)
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, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós. 
P. Senhor, que vireis um dia para jul-
gar nossas obras, 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 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 reuni-
dos à sua direita na comunidade 
dos justos. Por N.S.J.C.
T. Amém.
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Anim. A Igreja inicia hoje o tem-
po do Advento, segundo o itine-
rário litúrgico do Ano A; tempo 
marcado pela espiritualidade da 
vigilância e da oração. É preciso 
que os cristãos estejam prepara-
dos para a vinda do Senhor, como 
também para enfrentar as turbu-
lências da história. No Brasil, o 
Advento é enriquecido pela Cam-
panha para a Evangelização, que 
tem como finalidade fortalecer os 
trabalhos missionários que levam 
o Evangelho para todas as fron-
teiras.  A Igreja de São Paulo 
quer que seus filhos celebrem o 
Natal com o coração renovado e 
fortalecido pelo Mistério Pascal, 
de tal forma que estejam compro-
metidos com a Evangelização da 
cidade e do mundo.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Ouçamos com o coração 
de discípulos os apelos que as lei-
turas de hoje nos fazem, para que 
o tempo sagrado do Advento nos 
ajude a ser missionários da Boa-
-Nova de Jesus.

5. PRIMEIRA LEITURA (Is 2,1-5)

Leitura do Livro do Profeta Isaías 
1Visão de Isaías, filho de Amós, 
sobre Judá e Jerusalém. 2Aconte-
cerá, nos últimos tempos, que o 
monte da casa do Senhor estará 
firmemente estabelecido no ponto 
mais alto das montanhas e domi-
nará as colinas. A ele acorrerão 
todas as nações, 3para lá irão nu-
merosos povos e dirão: “Vamos 
subir ao monte do Senhor, à casa 
do Deus de Jacó, para que ele nos 
mostre seus caminhos e nos ensine 
a cumprir seus preceitos”; porque 
de Sião provém a lei e de Jerusa-
lém, a palavra do Senhor. 4Ele há 
de julgar as nações e arguir nu-
merosos povos; estes transforma-
rão suas espadas em arados e suas 
lanças em foices: não pegarão em 
armas uns contra os outros e não 
mais tra¬varão combate. 5Vinde, 
todos da casa de Jacó, e deixemo-
-nos guiar pela luz do Senhor. 
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. SALMO RESPONSORIAL 121(122)
(CD IV Fx2)

Que alegria quando ouvi que 
me disseram: * “Vamos à casa 
do Senhor”!

1. Que alegria quando ouvi que 
me disseram: * “Vamos à casa 
do Senhor!” * E agora nossos 

RITOS INICIAIS

1. ABERTURA (Fx1)

Ouve-se na terra um grito, * 
do povo um grande clamor: * 
“Senhor, abre os céus, * que as 
nuvens chovam o Salvador”.

1. É um só canto de amor e espe-
rança * que a terra mãe, germi-
nando, contém: * a ti Senhor 



também na vinda do Filho do Ho-
mem. 40Dois homens estarão traba-
lhando no campo: um será levado 
e o outro será deixado. 41Duas mu-
lheres estarão moendo no moinho: 
uma será levada e a outra será dei-
xada. 42Portanto, ficai atentos, por-
que não sabeis em que dia virá o 
Senhor. 43Compreendei bem isso: 
se o dono da casa soubesse a que 
horas viria o ladrão, certamente vi-
giaria e não deixaria que a sua casa 
fosse arrombada. 44Por isso, tam-
bém vós ficai preparados! Porque 
na hora em que menos pensais, o 
Filho do Homem virá”. 
– Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

10. HOMILIA 

11. PROFISSÃO DE FÉ 

P. Creio em um só Deus, Pai todo-
-poderoso, / Criador do céu e da 
terra; de todas as coisas visíveis e 
invisíveis. / Creio em um só Se-
nhor, Jesus Cristo, / Filho Unigê-
nito de Deus, / nascido do Pai an-
tes de todos os séculos: / Deus de 
Deus, / luz da luz, / Deus verdadeiro 
de Deus verdadeiro, / gerado, não 
criado, / consubstancial ao Pai. / 
Por Ele todas as coisas foram fei-
tas. / E por nós, homens, e para nos-
sa salvação, / desceu dos céus: 

(Todos se inclinam)
P. e se encarnou pelo Espírito San-
to, / no seio da virgem Maria, / e 
se fez homem. 
(Retorna-se à posição anterior)

T. Também por nós foi crucifica-
do / sob Pôncio Pilatos; / padeceu 
e foi sepultado. / Ressuscitou ao 
terceiro dia, / conforme as Escri-
turas, / e subiu aos céus, / onde 
está sentado à direita do Pai. / E 
de novo há de vir, em sua glória, / 
para julgar os vivos e os mortos; 
/ e o seu reino não terá fim. / Creio 
no Espírito Santo, / Senhor que dá 
a vida, / e procede do Pai e do Fi-
lho; / e com o Pai e o Filho é ado-
rado e glorificado: / ele que falou 
pelos profetas. / Creio na Igreja, /
una, santa, católica e apostólica. / 
Professo um só batismo / para re-
missão dos pecados. / E espero a 
ressurreição dos mortos / e a vida 
do mundo que há de vir. 
Amém.

pés já se detêm, * Jerusalém, em 
tuas portas.

2. Para lá sobem as tribos de Israel, * 
as tribos do Senhor!” * A sede da 
justiça lá está * e o trono de Davi.

3. Rogai que viva em paz Jerusa-
lém * e em segurança os que te 
amam! * Que a paz habite den-
tro de teus muros, * tranquilida-
de em teus palácios!

4. Por amor a meus irmãos e meus 
amigos, * peço: “A paz esteja 
em ti!” * Pelo amor que tenho 
à casa do Senhor, * eu te desejo 
todo bem!

7. SEGUNDA LEITURA (Rm 13,11-14)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos
Irmãos, 11vós sabeis em que tem-
po estamos, pois já é hora de des-
pertar. Com efeito, agora a salva-
ção está mais perto de nós do que 
quando abraçamos a fé. 12A noite 
já vai adiantada, o dia vem che-
gando: despojemo-nos das ações 
das trevas e vistamos as armas da 
luz. 13Procedamos honestamente, 
como em pleno dia: nada de gluto-
nerias e bebedeiras, nem de orgias 
sexuais e imoralidades, nem de 
brigas e rivalidades. 14aPelo con-
trário, revesti-vos do Senhor Jesus 
Cristo. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(Fx3)

Aleluia, aleluia! (bis) 
Vem, mostrar-nos ó Senhor. (bis) 
* Tua grande compaixão. (bis) * 
Dá-nos tua salvação! (bis) * Ale-
luia, aleluia! (bis)

9. EVANGELHO (Mt 24,37-44)

P.  O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P.  Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
P.  Naquele tempo, Jesus disse aos 
seus discípulos: 37”A vinda do Fi-
lho do Homem será como no tem-
po de Noé. 38Pois nos dias antes 
do dilúvio, todos comiam e be-
biam, casavam-se e davam-se em 
casamento, até o dia em que Noé 
entrou na arca. 39E eles nada per-
ceberam até que veio o dilúvio e 
arrastou a todos. Assim acontecerá 

12. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P.  Irmãos e irmãs, no início do 
Advento, elevemos nossas preces 
a Deus Pai, cujo amor é tão gran-
de que enviou o seu Filho para nos 
salvar por meio do seu Mistério 
Pascal. Rezemos confiantes: 
T. Convertei-nos ao Cristo que 
vem! 
1. Pai Santo, neste tempo sagrado, 
renovai na Igreja o amor por Jesus 
e o encanto pela fé. 
2. Inspirai aos líderes mundiais a 
justiça que gera a paz.
3. Ajudai-nos a tocar, pelas pala-
vras de Jesus, os corações endure-
cidos pelo pecado. 
4. Reforçai a nossa fé,  a fim de que 
a Campanha para a Evangelização 
promova a renovação eclesial.
5. Fortalecei nossa Arquidiocese 
em suas pastorais e obras sociais. 
6. Alimentai com a vossa presen-
ça e nossa atuação o compromisso 
com a justiça e a fraternidade. 
(outras intenções da comunidade)
P.  Tudo isso vos pedimos por 
Cristo, Nosso Senhor. 
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

(FX 4)

A nossa oferta apresentamos 
no altar * e te pedimos: Vem, 
Senhor, 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, * 
cercou-as com seu carinho. * 
Da vinha brotou a uva, * da uva, 
se fez o vinho.

3. Os frutos de nossa terra * e as 
lutas 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 

P.  Orai, irmãos e irmãs, para que 
o nosso sacrifício seja aceito por 
Deus Pai todo-poderoso.



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 Francisco, 
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 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 
São José, seu esposo, com os san-
tos Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Je-
sus 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.

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

P.  Recebei, ó Deus, estas oferen-
das que escolhemos entre os dons 
que nos destes, e o alimento que 
hoje concedeis à nossa devoção 
torne-se prêmio da redenção eter-
na. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(Pref. Adv 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 necessá-
rio, 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 fragili-
dade, ele veio a primeira vez para 
realizar seu eterno plano de amor 
e abrir-nos o caminho da salvação. 
Revestido de sua glória, ele virá 
uma segunda vez para conceder-
-nos em plenitude os bens pro-
metidos que hoje, vigilantes, es-
peramos. Por essa razão, agora e 
sempre, nós nos unimos aos anjos 
e a todos os santos, cantando (di-
zendo) 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 V  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:

16. RITO DA COMUNHÃO

P.  Rezemos com amor e confiança 
a oração que o Senhor Jesus nos 
ensinou:
T. Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome; ve-
nha 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 ofen-
dido, 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, en-
quanto vivendo a esperança, aguar-
damos 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 dei-
xo a paz, eu vos dou a minha paz. 
Não olheis os nossos pecados, mas 
a fé que anima a vossa Igreja; dai-
-lhe, 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.  Como filhos e filhas do Deus da 
paz, saudai-vos com um gesto de 
comunhão fraterna.
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 morada, mas 
dizei uma palavra e serei salvo(a).

17. CANTO DE COMUNHÃO 
Sl. 85(84) (Fx5)

Vigiai, vigiai eu vos digo, * 
não sabeis qual o dia, ou a 
hora. * Vigiai, vigiai, eu repi-

RITO DA COMUNHÃO



• 2ª-: Is 4,2-6; Sl 121 (122),1-2. 3-4a. (4b-5. 6-7). 8-9 (R/. 1); Mt 8,5-11
• 3ª-: Is 11,1-10; Sl 71 (72),2. 7-8. 12-13. 17 (R/. cf. 7); Lc 10,21-24
• 4ª-: Is 25,6-10a; Sl 22 (23),1-3a. 3b-4. 5. 6 (R/. 6cd); Mt 15,29-37
• 5ª-: Is 26,1-6; Sl 117 (118),1 e 8-9. 19-21. 25-27a (R/. 26a); Mt 7,21.24-27
• 6ª-: Is 29,17-24; Sl 26 (27),1. 4. 13-14 (R/. 1a); Mt 9,27-31 • Sáb.-: Is 30,19-
21. 23-26; Sl 146 (147A),1-2. 3-4. 5-6 (R/. Is 30, 18); Mt 9,35—10,1.6-8  • 
• Dom. IMACULADA CONCEIÇÃO DE NOSSA SENHORA, solenidade.
Gn 3,9-15.20; Sl 97 (98),1.2-3ab.3cd-4 (R/. 1a); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 
(Anúncio do nascimento de Jesus)

LEITURAS DE 2 a 8 de Dezembro de 2013
Músicas:   • CD Lit IV Advento Ed. Paulus – CO Ed. Vozes• Hinário Litúrgico 1 CNBB

e pela Igreja de São Paulo, / ó 
santo apóstolo de Jesus Cristo! 
Amém.

to, * eis que vem o Senhor em 
sua glória!

1. Foste amigo, antigamente, * 
desta terra que amaste, * desde 
povo que escolheste; * sua sor-
te melhoraste, * perdoaste seus 
pecados, * tua raiva acalmaste.

2. Vem, de novo, restaurar-nos! * 
Sempre irado estarás, * Indig-
nado 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 
achegar. * 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.

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 agora o que é 
do céu e, caminhando entre as coisas 
que passam, abraçar as que não pas-
sam. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

19. 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 

P.  Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho e V 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 1)

1. Senhor, vem salvar, teu povo * 
das trevas da escravidão! * Só 
tu és nossa esperança, * és nos-
sa 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, * da treva nas-
ce o esplendor.

3. Tu marchas à nossa frente, * 
és força, caminho e luz. * Vem 
logo salvar teu povo, * não ter-
des, Senhor Jesus.

RITOS FINAIS
20. 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 vin-
da do Salvador feito homem, se-
jais recompensados com a vida 
eterna, quando ele vier de novo 
em sua glória.
T. Amém.

ORDENAÇÕES PRESBITERAIS 
NA ARQUIDIOCESE.
No próximo sábado, 
dia 07 de dezembro.

Catedral da Sé, às 15 horas

Você já armou o presépio em seu lar?
Lembre-se que o Natal tem uma forte 

dimensão familiar!


