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1º DOMNGO DO ADVENTO   

COR ROXO – ANO A 

São Paulo, 01 de Dezembro de 2019 
Missas: 07h30, 18h00 e 19h30 

Domingo do Dizimo 
 

 

                                                                                                                                                                                     

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
 

AMBIENTE:  

Coroa do Advento  

Intenções da Celebração 

Acendimento das Velas do Altar e da Palavra – Mantra 
                

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

 
Animador: Alegremo-nos no Senhor, que nos acolhe neste Santuário da Misericórdia, para celebrar a 

Eucaristia, neste primeiro domingo do Advento. Celebramos o início do Novo Ano Litúrgico e confiantes 

nas promessas do Senhor, iniciamos a caminhada em preparação para o Natal, festa da encarnação de 

Deus na pessoa de Jesus.  Deixemo-nos guiar pela luz do Senhor, para acolher os sinais do seu Reino 

entre nós. Cantemos: 
 

RITOS INICIAIS 
 

PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Ministros da Palavra e da Eucaristia, Acólitos e Padre 

SAUDAÇÃO:  
 

BENÇÃO DA COROA DO ADVENTO: (somente no Primeiro Domingo do Advento) 

Animador: Neste primeiro domingo do Advento, vamos pedir a Deus que abençoe a Coroa do Advento, 

sinal da luz de Jesus que a cada domingo irá iluminar nossos caminhos.   
 

Padre: O nosso auxílio está no nome do Senhor. 

Todos: Que fez o céu e a terra. 
 

Oração: Senhor, nosso Deus, a terra se alegra nestes dias, e vossa Igreja exulta diante do vosso Filho que 

vem como luz esplendorosa para iluminar os que vivem nas trevas da ignorância, da dor e do pecado. 

Abençoa, Senhor, este símbolo de Natal, para que ao olharmos a sua chama ardente, vejamos o sinal de 

Jesus que vem ao nosso encontro para nos salvar. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém!  

O padre asperge com Água Benta a Coroa 

Animador: Vamos acender a primeira vela da Coroa do Advento.  É a luz de Cristo que já começa a 

despontar; é a verdadeira luz que vem para vencer as trevas do mal e da morte. Canto 
Um ministro acende uma vela no Altar e entrega ao Padre, que em seguida fará o acendimento, enquanto se canta 

 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 

ORAÇÃO DO DIA: Presidente da Celebração 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

1ª LEITURA: Is 2,1-5 

SALMO RESPONSORIAL: SL.121 

“Que alegria quando me disseram: “Vamos à casa do Senhor!”  
2ª LEITURA: Rm 13,11-14 

ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO: 

EVANGELHO: Mt  24, 37-44 

HOMILIA: 
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PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 
 

R./ Vinde, Senhor, sem demora.   

 

1. “Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo bem!” (Sl. 121) 

Senhor, amparai o Papa Francisco, e toda a Igreja que caminha guiada pela vossa luz, e mostrai-

lhe sempre a direção a seguir, reconhecendo os sinais que anunciam a presença do vosso Reino 

no mundo, nós vos pedimos: 
    

2. “A Paz esteja em ti” (Sl.121) 

Senhor, olhai por todas as cidades carentes de paz, segurança e respeito pela vida, dai aos 

vossos fiéis viver em atitude de vigilância e oração, e a graça da conversão para que possam 

amar vossa Palavra e cumprir seus  preceitos, nós vos pedimos :   
 

3. “Deixemo-nos guiar pela luz do Senhor” (Is. 2,5) 

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos, dai 

esperança aos tristes, aos que passam por provações, saúde aos doentes e acolhei em vosso 

reino de paz e felicidade nossos irmãos e irmãs falecidos, nós vos pedimos:  
 

Em seguida reza-se a Oração do Dizimista 
 

Padre: Senhor, tudo recebemos de vós, a vida e os bens, a luz do dia e a noite, o trabalho e o 

descanso, a vida divina e o amor, que nos tornam vossos filhos e membros da vossa família, 

com a oferta de nosso dízimo vos oferecemos os sofrimentos de Cristo, os seus méritos e a 

nossa vida para que, amando-vos, e amando a nossos irmãos, sejamos dignos de vossa bênção 

para nossa vida e eternidade. Amém! 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
RITO DA COMUNHÃO: 

PAI NOSSO: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

AVISOS PAROQUIAIS:      

ANIVERSARIANTES: 
 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 
BENÇÃO FINAL: 

CANTO FINAL: 
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