
 

 

 

 

 

Diocese de Pesqueira 

Região Pastoral Arcoverde 

Escola de Formação de Ministros da Palavra 

 

CELEBRAÇÃO DA PALAVRA 

1º DOMINGO DO ADVENTO – ANO A – 01/12/2019 

 
Ambientação:  
- Preparar o ambiente, onde for possível com a Coroa do Advento, com 4 velas referentes aos quatro domingos;  

-Ver com a equipe de canto todas as partes a serem cantadas na celebração;  

-Ver antecipadamente com os leitores os textos para que sejam lidos com clareza e pausadamente, a fim de que a 

Palavra chegue a todos e possa ser bem compreendida.  

 

I. RITOS INICIAIS 
1. Comentário inicial: Irmãs e irmãs, sejam todos bem-vindos(as) à esta Celebração onde o Senhor aqui 

nos reúne ao redor da sua Palavra para, juntos refletirmos sobre a sua vontade em nossa caminhada. 

Celebramos com toda a Igreja o 1º Domingo do Advento, iniciando um novo tempo litúrgico, rumo ao 

natal do Senhor. Advento é tempo de espera. E a palavra hoje nos convida a vigiar e esperar confiantes. 

Que possamos viver esta celebração na expectativa da vinda do Senhor, vigilantes á espera daquele que 

vem como o Emanuel, Deus conosco. Iniciemos este nosso encontro, cantando juntos o canto de entrada. 

 

CANTO 

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 (bis) 

2. Contigo o deserto é fértil, a terra se abre em flor, da rocha brota água viva, da treva nasce o esplendor. 

3. Tu marchas à nossa frente, és força, caminho e luz. Vem logo salvar teu povo! Não tardes, Senhor 

Jesus! 

 

2. Sinal da Cruz  

Ministro: Em nome do Pai + e do Filho e do espírito Santo. (pode ser cantada) 
 

3. Saudação inicial 

Ministro: 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. 
 

4. Rito para acender a 1ª vela do Advento 

P. Deus da esperança no tempo da espera 

T. Deus da coragem nas dificuldades 

P. Deus da serenidade no meio do medo 

T. Deus da paz num mundo em guerras 

P. Deus da luz no coração da noite 

T. Vem e acende em nós a esperança e a coragem, a serenidade, a paz e a luz, com a tua graça. Amém. 

(Acende-se a primeira vela) 



CANTO: Uma vela se acende no caminho a iluminar.  

Preparemos nossas casas, é Jesus que vai chegar.  

No Advento, a tua vinda nós queremos preparar.  

Vem, Senhor, que é teu natal, vem nascer em nosso lar (bis) 

 

5. Recordação da Vida 

Lembrar algum fato relevante na vida da Igreja, na comunidade... 

Em nível diocesano lembrar: 

- A Assembleia Diocesana de Catequese que acontece este final de semana (29/11 a 01/12) em Pesqueira. 

- As assembleias regionais que aconteceram nas Regiões Pastorais de Arcoverde, Brejo, Pesqueira e Belo 

Jardim. 

- Outros acontecimentos eclesiais da comunidade. 

Ao final de cada memória, a comunidade responde: Nós vos louvamos e vos bendizemos, Senhor.  

 

6. Ato Penitencial 

CANTO 

1. Senhor, tende piedade dos corações arrependidos. 

Tende piedade de nós. (4x) 

2. Jesus, tende piedade dos pecadores tão humilhados.  

3. Senhor, tende piedade intercedendo por nós ao Pai. 

 

7. Hino de Louvor ( no tempo do Advento omite-se o Glória) 

 

8. Oração da Coleta 

Ministro: OREMOS: 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 reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Por N.S.J.C...           

T. Amém               

 

II. LITURGIA DA PALAVRA 
 

9. Invocação ao Espírito Santo (oração ou canto) 

 

10. Primeira leitura: Isaías 2, 1-5 

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá, nos últimos tempos, que o 

monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e 

dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações, para lá irão numerosos 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 Jerusalém,  a palavra do 

Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos; estes transformarão suas espadas 

em arados e suas lanças em foices: não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão 

combate. Vinde, todos da casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor.   

-  Palavra do Senhor. - Graças a Deus. 

 

 



11. Salmo Responsorial (Sl 121) 

Que alegria, quando me disseram: “Vamos à casa do Senhor!” 

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

E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. 

2. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor.  

Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor.  

A sede da justiça está lá e o trono de Davi. 

3. Rogai que viva em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam!  

Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade 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! 

 

10. Segunda leitura: Romanos 13,11-14a 

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 

Irmãos: Vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a 

salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia 

vem chegando: despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos 

honestamente, como em pleno dia: nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e 

imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo.  

- Palavra do Senhor. - Graças a Deus. 

 

11. Aclamação ao Evangelho 

Aleluia! Aleluia! (bis)  

Vem mostrar-nos, ó Senhor. (bis) Tua graça e compaixão. (bis). Dá-nos tua salvação. (bis) 

 

12. Evangelho: Mateus 24,37-44 

Ministro: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. 

Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: “A vinda do Filho do Homem será como no 

tempo de Noé. Pois nos dias, antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se 

em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio 

e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão 

trabalhando no campo: um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo 

no moinho: uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos! Porque não sabeis em 

que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso: se o dono da casa soubesse a que horas viria o 

ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós 

ficai preparados! Porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá”.  

- Palavra da Salvação. - Glória a vós, Senhor. 

 

13. Partilha da Palavra ( pistas) 

 

Temas centrais da celebração:  

Vigilância permanente, sair do comodismo e da rotina, fugir da indiferença, caminhar vigilante 

e atento, acolher o Senhor e responder aos desafios de nosso tempo.  

 

1ª leitura: Convite a todos a irem ao encontro do Senhor (subir a montanha) para criar um mundo 

novo de concórdia, harmonia e paz.  



 - Estamos dispostos a ir ao encontro do Senhor e acolhê-lo, escutar sua Palavra, e aderir 

a essa proposta que ele nos veio fazer? 

- O que hoje impede ou atrapalha a chegada do mundo de justiça e de paz? 

 

2ª leitura: Despertar do sono e da preguiça, das trevas (egoísmo, mentira, pecado) e revestir-se 

da luz da vida, e caminhar com alegria e esperança ao encontro de Jesus Cristo. 

 - Quais as trevas do mundo de hoje? 

 - O que na Igreja é menos luminoso e precisa de conversão? 

 

Evangelho: Apelo à vigilância, livre dos prazeres que alienam, não se sufocar com os trabalhos 

excessivos e não deixar passar as oportunidades de encontro com o Senhor. 

 - O que me distrai e me impede tantas vezes de estar atento ao Senhor que vem? 

 

14. Profissão de fé (Creio) 

 

15. Preces 

Resposta:  Guiai-nos com vossa luz, Senhor! 

1. Senhor, que vossa Igreja esteja sempre desperta e orientada pela vossa Palavra, a fim de que 

mostrando os seus caminhos nos ensine a cumprir com fidelidade o seu projeto de amor, 

pedimos: 

2. Senhor, que todos os países tomem medidas necessárias para fazer com que seja uma 

prioridade o futuro dos mais jovens, sobretudo daqueles que sofrem, pedimos: 

3. Senhor, que a vossa presença nesta liturgia alcance com a vossa paz o coração daqueles que 

padecem dificuldades, pedimos: 

4. Senhor, que a nossa comunidade, vindo à vossa Casa neste domingo para vos glorificar, receba 

de Vós a graça do Espírito Santo para manter sempre acesa a lamparina da fé, pedimos: 

 

(outras intenções livres) 

 

P. Ó Deus de bondade, ouvi as nossas preces neste dia em que nos encontramos em piedosa e 

alegre expectativa pelo vosso Filho que veio na história, vem nesta liturgia e virá gloriosamente 

no fim dos tempos. Por Cristo, nosso Senhor. - Amém. 

 

III. COLETA FRATERNA (PARTILHA) 
 

IV. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS 
16. Oração espontânea de louvor e gratidão ao Senhor por tantos benefícios recebidos. O ministro 

introduz a oração. A cada louvor, o povo responde:  

- Sejas bendito, Senhor, agora e por toda a eternidade. 

 

V. RITO DA COMUNHÃO 
 

17. A comunhão sobre o altar - O Ministro da Comunhão coloca a âmbula com as hóstias 

consagradas sobre o altar. Pode-se cantar um canto eucarístico.  

 



18. Oração do Pai nosso 

 

19. Abraço da paz 

 

20. Convite à comunhão: Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo... 

 

21. Comunhão 

 

22. Silêncio para oração pessoal 

 

23. Oração pós-Comunhão 

M. OREMOS: 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 passam. Por Cristo, nosso Senhor.  

T. Amém.  

 

VI. RITOS FINAIS 
 

24. Avisos  

 

25. Bênção 

M. O Senhor esteja convosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

M. 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. 

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

T. Amém. 

M. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida 

eterna, quando vier de novo em sua glória. 

T. Amém. 

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

T. Amém. 

 

26. Despedida 

M. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 

T. Graças a Deus. 

 

27. Canto final 

Vem, Maria, vem! Vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. 

1. Vem, querida Mãe, nos ensinar a ser testemunhas do amor que fez do teu corpo sua morada, 

que se abriu pra receber o Salvador. 

2. Nós queremos, ó Mãe, responder ao amor do Cristo Salvador. Cheios de ternura colocamos 

confiantes em tuas mãos, esta oração. 


