
 
I DOMINGO DE ADVENTO – ANO A 

INTRODUÇÃO À CELEBRAÇÃO  
 Iniciamos hoje um novo ciclo, um novo Ano 
Litúrgico. A liturgia deste primeiro Domingo do 
Advento apresenta um apelo forte à vigilância.  
 O cristão não vive mergulhado nos prazeres 
que alienam, nem se deixa sufocar pelo trabalho 
excessivo, nem adormece numa passividade que 
lhe rouba as oportunidades; mas está, em cada minuto que passa, atento e 
vigilante, acolhendo o Senhor que vem, respondendo aos seus desafios e 
empenhando-se na construção do “Reino”. 
 Assim, com vontade de iniciar este tempo novo em atitude de vigilância, 
iniciemos a nossa celebração cantando...  

PRIMEIRA LEITURA (Is 2, 1-5) 

 O que fazer para construir um mundo de concórdia, de harmonia e paz sem 
fim? O primeiro passo é encontrar-se com o Senhor e com a sua Palavra. 

Escutemos... 

SEGUNDA LEITURA (Rom 13, 11-14) 
 S. Paulo recomenda-nos que despertemos e nos afastemos do que nos 
mantém presos ao mundo das trevas, e que nos vistamos da luz, da vida de Deus, 
caminhando, com alegria e esperança, ao encontro de Jesus, da salvação.  

Ouçamos... 



 
I DOMINGO DE ADVENTO – ANO A 

OFERTÓRIO 
Neste tempo de preparação para o nascimento de Jesus, somos convidados a 

recentrar a nossa vida no essencial, a acordarmos para os compromissos que 
assumimos com Deus e com os irmãos e a empenharmo-nos na construção do 
“Reino”. 

COMUNHÃO 
“Estar vigilantes” significa acolher todas as oportunidades de salvação que 

Deus nos oferece continuamente... Ele vem ao nosso encontro! Cabe-nos a nós 
abrir o coração ao amor, à alegria e à felicidade, e deixarmos que Ele dê sentido à 
nossa vida. Comunguemos… 



 
II DOMINGO DE ADVENTO – ANO A 

INTRODUÇÃO À CELEBRAÇÃO 

 A liturgia deste segundo Domingo do 
Advento convida-nos a despir os valores 
efémeros e egoístas a que, às vezes, damos uma 
importância excessiva e convida-nos a realizar 
uma revolução da nossa mentalidade, de forma 
que sejam os valores do “Reino” a marcar a 
nossa vida. 
 João Baptista anuncia que a concretização desse “Reino” está muito 
próxima... Mas, para que o “Reino” se torne realidade viva no mundo, João 
convida os seus contemporâneos a mudar a mentalidade, os valores, as atitudes, a 
fim de que nas suas vidas haja lugar para essa proposta que está para chegar... 
“Aquele que vem”, Jesus, vai propor aos Homens um batismo “no Espírito Santo 
e no fogo” que os tornará “filhos de Deus” e capazes de viver na dinâmica do 
“Reino”. 
 Assim, querendo acolher a Vida que vem de Deus e com vontade de viver a 
proposta do “Reino”, iniciemos a nossa celebração cantando...  

PRIMEIRA LEITURA (Is 11, 1-10) 

 O profeta Isaías apresenta um enviado de Deus, da descendência de David, 
sobre o qual repousa a plenitude do Espírito de Deus, e cuja missão será construir 
um reino de justiça e de paz.  

Escutemos... 

SEGUNDA LEITURA (Rom 15, 4-9) 
 S. Paulo dirige-se àqueles que receberam de Jesus a proposta do “Reino”: os 
cristãos, rosto visível de Cristo no meio dos homens, devem dar testemunho de 
união e de partilha entre si.  

Ouçamos... 



 
II DOMINGO DE ADVENTO – ANO A 

OFERTÓRIO 
Não é possível acolher “Aquele que vem” se o nosso coração estiver cheio 

de autossuficiência e de preocupação com os bens materiais... É preciso uma 
mudança da nossa mentalidade e das nossas atitudes...  

COMUNHÃO 
Aceitar ser “filho de Deus” é aceitar a viver em comunhão com Deus, no 

amor e na partilha com os irmãos que caminham ao nosso lado. Neste espírito e 
com esta vontade firme, comunguemos…  



 
III DOMINGO DE ADVENTO – ANO A 

INTRODUÇÃO À CELEBRAÇÃO 
 A liturgia deste terceiro domingo do 
Advento, Domingo da alegria, lembra a 
proximidade da intervenção libertadora de Deus 
e acende a esperança no coração dos crentes. 
Diz-nos: “não vos inquieteis; alegrai-vos, pois, a 
libertação está a chegar”.  
 De uma forma bem sugestiva, é-nos apresentada a ação 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. 
 Assim, enquadrados nesta dinâmica e abertos à vida que vem de Deus, 
iniciemos a nossa celebração cantando...  

PRIMEIRA LEITURA (Is 35,1-6a.10) 

 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. 
 Escutemos... 

SEGUNDA LEITURA (Tg 5,7-10) 
 A segunda leitura convida-nos a não deixar que o desespero nos envolva 
enquanto esperamos e aguardarmos a vinda do Senhor com paciência e 
confiança. 
 Ouçamos... 



 
III DOMINGO DE ADVENTO – ANO A 

OFERTÓRIO 
Os “sinais” que Jesus realizou enquanto esteve entre nós têm de continuar a 

acontecer na história; agora, como discípulos de Jesus temos de continuar a sua 
missão e, assim, perpetuar no mundo, em nome de Jesus, a ação libertadora de 
Deus.  

COMUNHÃO 
Neste tempo de espera, somos convidados a aguardar a chegada do Messias, 

com a certeza de que Deus não nos abandonou, mas continua a vir ao nosso 
encontro e a oferecer-nos a salvação. Comunguemos... 



 
IV DOMINGO DE ADVENTO – ANO A 

INTRODUÇÃO À CELEBRAÇÃO 
 A liturgia deste quarto e último domingo do 
Advento diz-nos que Jesus é “Deus connosco”, 
que vem ao encontro dos homens para lhes 
oferecer uma proposta de salvação e de vida 
nova.  
 Jesus é-nos apresentado como a encarnação 
viva desse “Deus connosco”, que vem ao encontro dos Homens para lhes 
apresentar uma proposta de salvação. Aceitamos essa proposta de braços abertos, 
como bons filhos? 
 Assim, no intuito de nos encontrarmos e de nos deixarmos encontrar por esse 
“Deus connosco”, iniciemos a nossa celebração cantando...  

PRIMEIRA LEITURA (Is 7, 10-14) 

 O profeta Isaías anuncia que Deus não abandona o seu Povo e que quer 
percorrer, de mãos dadas com ele, o caminho da história... É n’Ele que devemos 
colocar a nossa esperança. 
 Escutemos... 

SEGUNDA LEITURA (Rom 1, 1-7) 
 Na segunda leitura, sugere-se que, do encontro com Jesus, deve resultar o 
testemunho: tendo recebido a Boa Nova da salvação, os seguidores de Jesus 
devem levá-la a todos os homens. 
 Ouçamos... 



 
IV DOMINGO DE ADVENTO – ANO A 

OFERTÓRIO 
Ser cristão é ser chamado a testemunhar no mundo a proposta de vida nova e 

de liberdade, é trazer ao mundo uma proposta viva, transformadora, libertadora, 
da qual damos testemunho com palavras e com gestos concretos.  

COMUNHÃO 
Esse Jesus que esperamos é o “Deus que vem ao encontro dos homens”, para 

lhes oferecer a salvação. A festa do Natal que se aproxima deve ser o encontro de 
cada um de nós, de coração disponível, com este Deus! Comunguemos... 



 
NATAL DO SENHOR 

Solenidade 
Missa da Noite 

 

INTRODUÇÃO À CELEBRAÇÃO 
 É Natal! Jesus nasceu! Deus ama os 
Homens; por isso, não nos deixa perdidos nem 
abandonados a caminhar na vida em sofrimento, 
mas envia-nos “um Menino” para nos apresentar 
uma proposta de vida nova. Esse Menino será a 
luz para o povo que andava nas trevas. 
 Jesus, o “menino de Belém”, é o Deus que vem ao encontro dos Homens 
para lhes oferecer – sobretudo aos pobres e marginalizados – a salvação. A 
proposta que Ele traz não será uma proposta que Deus quer impor pela força; 
mas será uma proposta que Deus oferece ao Homem com ternura e amor. 
 Assim, vamos celebrar a Vida que nos vem de Deus e pedir-Lhe que nos 
encha da sua Luz. Iniciemos a nossa celebração cantando com alegria...  

PRIMEIRA LEITURA (Is 9, 1-6) 

 A primeira leitura anuncia a chegada de “um menino”, da descendência de 
David, dom de Deus ao seu Povo; esse “menino” eliminará a guerra, o ódio, o 
sofrimento e inaugurará uma era de alegria, de felicidade e de paz sem fim. 
 Escutemos... 

SEGUNDA LEITURA (Tito 2, 1-14) 
 A segunda leitura lembra-nos as razões pelas quais devemos viver uma vida 
cristã autêntica e comprometida: porque Deus nos ama verdadeiramente. 
 Ouçamos... 



 
NATAL DO SENHOR 

Solenidade 
Missa da Noite 

 

OFERTÓRIO 
O presépio apresenta-nos a lógica de Deus que não é, tantas vezes, igual à 

lógica dos homens: a salvação de Deus manifesta-se numa gruta de pastores onde 
brilha a fragilidade, a dependência, a ternura... a simplicidade de um bebé recém-
nascido. 

COMUNHÃO 
A presença libertadora de Jesus neste mundo é uma “boa notícia” que devia 

encher de felicidade cada um de nós, sentindo que Deus nos ama, que quer 
caminhar connosco e que quer oferecer-nos a salvação. Comunguemos... 



 
NATAL DO SENHOR 

Solenidade 
Missa do Dia 

 

INTRODUÇÃO À CELEBRAÇÃO 
 É Natal! Jesus nasceu! Deus ama os 
Homens; por isso, não nos deixa perdidos nem 
abandonados numa vida de sofrimento, mas 
envia-nos “um Menino” para nos apresentar uma 
proposta de vida nova. Esse Menino será a luz 
para o povo que andava nas trevas. 
 Jesus, o “menino de Belém”, é o Deus que vem ao encontro dos Homens 
para lhes oferecer – sobretudo aos pobres e marginalizados – a salvação. A 
proposta que Ele traz não será uma proposta que Deus quer impor pela força; 
mas será uma proposta que Deus oferece ao Homem com ternura e amor. 
 Assim, vamos celebrar a Vida que nos vem de Deus e pedir-Lhe que nos 
encha da sua Luz. Iniciemos a nossa celebração cantando com alegria...  

PRIMEIRA LEITURA (Is 52, 7-10) 

 A primeira leitura anuncia a chegada do Deus libertador. Ele é o rei que traz 
a paz e a salvação, proporcionando ao seu Povo uma era de felicidade sem fim. O 
profeta convida, pois, a substituir a tristeza pela alegria, o desalento pela 
esperança. 
 Escutemos... 

SEGUNDA LEITURA (Heb 1, 1-6) 
 A segunda leitura apresenta, em traços largos, o plano salvador de Deus. 
Insiste, sobretudo, que esse projeto alcança o seu ponto mais alto com o envio de 
Jesus, a “Palavra” de Deus que os homens devem escutar e acolher. 
 Ouçamos... 



 
NATAL DO SENHOR 

Solenidade 
Missa do Dia 

 

OFERTÓRIO 
O presépio apresenta-nos a lógica de Deus que não é, tantas vezes, igual à 

lógica dos homens: a salvação de Deus manifesta-se numa gruta de pastores onde 
brilha a fragilidade, a dependência, a ternura, a simplicidade de um bebé recém-
nascido. 

COMUNHÃO 
A presença libertadora de Jesus neste mundo é uma “boa notícia” que devia 

encher de felicidade cada um de nós, sentindo que Deus nos ama, que quer 
caminhar connosco e que quer oferecer-nos a salvação. Comunguemos... 



 
SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, 

MARIA E JOSÉ 
Festa 

 

INTRODUÇÃO À CELEBRAÇÃO 
Foi no quadro comum duma família humana 

que se realizou o mistério da Encarnação, pela 
qual Deus feito homem habita entre os Homens. 
É por isso que, neste clima natalício, a Igreja 
honra esta família, em cujo seio decorreram os 
anos íntimos e silenciosos da infância e da 
juventude de Jesus e que se tornou modelo de 
toda a família e de toda a sociedade. 

Nos nossos dias, a família passa por transformações profundas que lhe 
alteram o rosto que estávamos habituados a contemplar. Contudo, a família, 
nascida da instituição divina que é o matrimónio, mantem todo o seu valor. 
Iluminados por esta família de Nazaré e deixando-nos modelar à imagem de 
Jesus Menino, iniciemos esta eucaristia cantando com alegria…  

PRIMEIRA LEITURA (Sir 3, 3-7.14-17a) 

“Honrar” significa obedecer, respeitar, ajudar, dar afecto, espaço e 
importância. Honrar pai e mãe é, ao mesmo tempo, temer o Senhor. 
 Escutemos... 

SEGUNDA LEITURA (1Jo 3, 1-2.21-24) 
 Os valores fundamentais sublinhados por S. Paulo aos Colossenses são uma 
conciliação de duas realidades dificilmente conciliáveis: a ordem e o amor. 
 Ouçamos... 



 
SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, 

MARIA E JOSÉ 
Festa 

 

OFERTÓRIO 
Assim como os membros da família se entregam mutuamente para viverem 

em comunidade de Amor, Perdão e Acolhimento, assim também nós entregamos 
ao Senhor os nossos esforços por construir uma família comum e global.  

COMUNHÃO 
A mesa comum é o símbolo da família. É aí que ela se alimenta e que 

fortalece as suas relações. Como membros da grande família de Deus, 
encaminhemo-nos para o altar, em espírito de comunhão. 



 
SANTA MARIA, MÃE DE DEUS 

Solenidade 

INTRODUÇÃO À CELEBRAÇÃO 
 Hoje, primeiro dia do ano, a liturgia coloca-
nos diante de diversas e importantes evocações.  
 Celebra-se, em primeiro lugar, a Solenidade 
de Santa Maria, Mãe de Deus: somos convidados 
a contemplar a figura de Maria, aquela mulher 
que, com o seu “sim” ao projeto de Deus, nos 
ofereceu Jesus, o nosso libertador. 
 Celebra-se, em segundo lugar, o Dia Mundial da Paz: em 1968, o Papa Paulo 
VI propôs aos homens de boa vontade que, neste dia, se rezasse pela paz no 
mundo. 
 Celebra-se, finalmente, o primeiro dia do ano civil: é o início de uma 
caminhada percorrida de mãos dadas com esse Deus que nos ama, que em cada 
dia nos cumula da sua bênção e nos oferece a vida em plenitude. 
 Assim, com vontade de iniciar este novo ano de mãos dadas com Deus que 
nos ama, iniciemos a nossa celebração cantando com alegria…  

PRIMEIRA LEITURA (Num 6, 22-27) 

Na primeira leitura, sublinha-se a dimensão da presença contínua de Deus na 
nossa caminhada e recorda-se que a sua bênção nos proporciona a vida em 
plenitude. 
 Escutemos... 

SEGUNDA LEITURA (Gal 4, 4-7) 
 Na segunda leitura, a liturgia evoca, outra vez, o amor de Deus, que enviou o 
seu Filho ao encontro dos homens para os libertar da escravidão da Lei e para os 
tornar seus “filhos”. 
 Ouçamos... 



 
SANTA MARIA, MÃE DE DEUS 

Solenidade 

OFERTÓRIO 
Neste momento, ofereçamos ao Senhor a nossa consciência de que a 

verdadeira libertação está na proposta que Ele nos apresentou em Jesus e não nas 
ideologias, ou no poder do dinheiro, ou na posição que ocupamos na escala 
social. 

COMUNHÃO 
Os pastores, após terem tomado contato com o projeto libertador de Deus, 

fizeram-se “testemunhas” desse projeto. Comunguemos e tomemos parte desse 
projeto... 



 
EPIFANIA DO SENHOR 

Solenidade 

INTRODUÇÃO À CELEBRAÇÃO 
A liturgia deste domingo celebra a 

manifestação de Jesus a todos os Homens… Ele 
é uma “luz” que se acende na noite do mundo e 
atrai a si todos os povos da terra. Cumprindo o 
projeto libertador que o Pai nos queria oferecer, 
essa “luz” incarnou na nossa história, iluminou 
os caminhos dos homens, conduziu-os ao encontro da salvação, da vida 
definitiva. 

Ao encontro de Jesus vêm os “magos” do oriente, representantes de todos os 
povos da terra… Atentos aos sinais da chegada do Messias, procuram-n’O com 
esperança até O encontrar, reconhecem n’Ele a “salvação de Deus” e aceitam-
n’O como “o Senhor”. A salvação rejeitada pelos habitantes de Jerusalém torna-
se agora um dom que Deus oferece a todos os Homens. 
 Assim, pondo-nos a caminho como os “magos do oriente”, iniciemos esta 
eucaristia cantando com alegria…  

PRIMEIRA LEITURA (Is 60, 1-6) 

A primeira leitura anuncia a chegada da luz salvadora de Deus, que 
transfigurará Jerusalém e que atrairá à cidade de Deus povos de todo o mundo. 
 Escutemos... 

SEGUNDA LEITURA (Ef 3,2-3a.5-6) 
 A segunda leitura apresenta o projeto salvador de Deus como uma realidade 
que vai atingir toda a humanidade, juntando todos numa mesma comunidade de 
irmãos, a comunidade de Jesus. 
 Ouçamos... 



 
EPIFANIA DO SENHOR 

Solenidade 

OFERTÓRIO 
Os “magos” são apresentados como os “homens dos sinais”, que sabem ver 

na “estrela” o sinal da chegada da libertação… Seremos nós capazes de ler os 
acontecimentos da nossa história e da nossa vida à luz de Deus?  

COMUNHÃO 
Tal como os “magos” souberam “desinstalar-se” da sua vida e seguir a 

“estrela”, saibamos nós também “desinstalarmo-nos” dos nossos comodismos e 
do nosso mundo egoísta e comungar Aquele que nos oferece a salvação. 



 
BATISMO DO SENHOR 

Festa 

INTRODUÇÃO À CELEBRAÇÃO 
A liturgia deste domingo tem como cenário 

de fundo o projeto salvador de Deus. No batismo 
de Jesus nas margens do Jordão, revela-se o 
Filho amado de Deus, que veio ao mundo 
enviado pelo Pai, com a missão de salvar e 
libertar os homens.  

Cumprindo o projeto do Pai, Ele fez-Se um de nós, partilhou a nossa 
fragilidade e humanidade, libertou-nos do egoísmo e do pecado e empenhou-Se 
em promover-nos, para que pudéssemos chegar à vida em plenitude. 
 Assim, com Aquele que se fez um de nós e vem ao nosso encontro para nos 
levar à plenitude, iniciemos a nossa celebração cantando…  

PRIMEIRA LEITURA (Is 42,1-4.6-7) 

A primeira leitura anuncia um misterioso “Servo”, escolhido por Deus e 
enviado aos homens para instaurar um mundo de justiça e de paz sem fim…  
 Escutemos... 

SEGUNDA LEITURA (Act 10, 34-38) 
 A segunda leitura reafirma que Jesus é o Filho amado que o Pai enviou ao 
mundo para concretizar um projeto de salvação. 
 Ouçamos... 



 
BATISMO DO SENHOR 

Festa 

OFERTÓRIO 
Aquilo que Jesus nos pede é que correspondamos ao amor do Pai, acolhendo 

a sua oferta de salvação e seguindo-O no amor, na entrega, no dom da vida. 
Neste momento disponhamo-nos a levar mais a sério o projeto assumido no 
nosso batismo. 

COMUNHÃO 
Jesus é o Filho amado, que o Pai enviou ao encontro dos Homens para os 

libertar e para os inserir numa dinâmica de comunhão e de vida nova. 
Comunguemos... 

 
 


