
- 1 -

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.

 Anim. A Igreja no mundo 
inteiro se prepara para, no dia 08 de 
dezembro, Solenidade da Imacula-
da Conceição, realizar a abertura 
do Ano Santo que instaura o Jubileu 
Extraordinário da Misericórdia pro-
clamado pelo Papa Francisco. Será 
aberta na Basílica de São Pedro, 
em Roma, a Porta Santa da Miseri-
córdia, “onde qualquer pessoa que 
entre poderá experimentar o amor 
de Deus que consola, perdoa e dá 
esperança”. 

3. ATO PENITENCIAL
P. No início desta celebração eu-
carística, peçamos a conversão 
do coração, fonte de reconciliação 
e comunhão com Deus e com os 
irmãos e irmãs.
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 com a graça do vosso Es-
pírito, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós. 
P. Senhor, que vireis um dia para 
julgar as nossas obras, tende pie-
dade 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.

1. ABERTURA (CD VIII Fx1 -HL1 p.85)
1. Quando virá, Senhor, o dia, em 

que apareça o Salvador e se 
efetue a profecia: “Nasceu do 
mundo o Redentor”?
Orvalhai lá do alto, ó céus, e 
as nuvens chovam o Justo!

2. Aquele dia prometido, à antiga 
fé de nossos pais. Dia, em que 
o mal será banido, mudando 
em risos nossos ais!

3. Quando felizes o veremos, no 
firmamento despontar e a es-
pargir clarões supremos, da 
terra as trevas dispersar?

4. Filha de Reis, ó Virgem pura, 
sai da modesta posição. Em ti, 
embora criatura, de Deus se fez 
a encarnação!
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4. ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus 
todo-poderoso e cheio de mise-
ricórdia, nós vos pedimos que 
nenhuma atividade terrena nos 
impeça de correr ao encontro 
do vosso Filho, mas, instruídos 
pela vossa sabedoria, participe-
mos da plenitude de sua vida. 
Por N.S.J.C.
T. Amém.

 Anim. Inspirados por 
João Batista, que abriu o caminho 
para a vinda do Messias, abramos 
também os corações para a mise-
ricórdia de Deus, que, neste Ano 
Extraordinário da Misericórdia, 
inaugura um tempo favorável para 
a Igreja atender sua vocação de 
tornar mais claro e eficaz o teste-
munho dos cristãos. 
 
5. PRIMEIRA LEITURA (Br 5,1-9)
Leitura do Livro do Profeta Baruc 
1Despe, ó Jerusalém, a veste de 
luto e de aflição, e reveste, para 
sempre, os adornos da glória vin-
da de Deus. 2Cobre-te com o man-
to da justiça que vem de Deus e 
põe na cabeça o diadema da gló-
ria do Eterno. 3Deus mostrará teu 
esplendor, ó Jerusalém, a todos 
os que estão debaixo do céu. 4Re-
ceberás de Deus este nome para 
sempre: “Paz-da-justiça e glória-
-da-piedade”. 5Levanta-te, Jeru-
salém, põe-te no alto e olha para 
o Oriente! Vê teus filhos reunidos 
pela voz do Santo, desde o poente 
até o levante, jubilosos por Deus 
ter-se lembrado deles. 6Saíram de 
ti, caminhando a pé, levados pe-
los inimigos. Deus os devolve a 
ti, conduzidos com honras, como 
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cia, 10para discernirdes o que é o 
melhor. E assim ficareis puros e 
sem defeito para o dia de Cristo, 
11cheios do fruto da justiça que nos 
vem por Jesus Cristo, para a glória 
e o louvor de Deus. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(CD VIII fx 9 - HL 1 p. 46)

Aleluia, aleluia! (bis)
Preparai o caminho do Senhor, 
endireitais suas veredas! * Toda 
a carne há de ver, a salvação 
do nosso Deus. 

9. EVANGELHO (Lc 3,1-6)
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. 1No décimo quinto ano do im-
pério de Tibério César, quando 
Pôncio Pilatos era governador 
da Judéia, Herodes administrava 
a Galiléia, seu irmão Filipe, as 
regiões da Ituréia e Traconítide, 
e Lisânias a Abilene; 2quando 
Anás e Caifás eram sumos sa-
cerdotes, foi então que a pala-
vra de Deus foi dirigida a João, 
o filho de Zacarias, no deserto. 
3E ele percorreu toda a região 
do Jordão, pregando um batis-
mo de conversão para o perdão 
dos pecados, 4como está escrito 
no Livro das palavras do profeta 
Isaías: “Esta é a voz daquele que 
grita no deserto: ‘preparai o ca-
minho do Senhor, endireitai suas 
veredas. 5Todo vale será aterra-
do, toda montanha e colina serão 
rebaixadas; as passagens tortu-
osas ficarão retas e os caminhos 
acidentados serão aplainados. 
6E todas as pessoas verão a sal-
vação de Deus’”. 
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

10. HOMILIA

príncipes reais. 7Deus ordenou 
que se abaixassem todos os altos 
montes e as colinas eternas, e se 
enchessem os vales, para aplainar 
a terra, a fim de que Israel cami-
nhe com segurança, sob a glória 
de Deus. 8As florestas e todas as 
árvores odoríferas darão sombra a 
Israel, por ordem de Deus. 9Sim, 
Deus guiará Israel, com alegria, à 
luz de sua glória, manifestando a 
misericórdia e a justiça que dele 
procedem. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. SALMO RESPONSORIAL 125 (126) 
CD VIII igual Fx 8 - HL1 p. 30
Cantando Salmos e Aclamações, p. 168

Maravilhas fez conosco o Se-
nhor, * exultemos de alegria!

1. Quando o Senhor reconduziu nos-
sos cativos, * parecíamos sonhar; 
* encheu-se de sorriso nossa 
boca, * nossos lábios, de canções.

2. Entre os gentios se dizia: “Ma-
ravilhas fez com eles o Senhor!” 
Sim, maravilhas fez conosco o 
Senhor, exultemos de alegria!

3. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, * 
como torrentes no deserto. * Os 
que lançam as sementes entre 
lágrimas, * ceifarão com alegria.

4. Chorando de tristeza sairão, * 
espalhando suas sementes; * 
cantando de alegria voltarão, * 
carregando os seus feixes!

7. SEGUNDA LEITURA (Fl 1,4-6.8-11)
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses
Irmãos: 4Sempre em todas as mi-
nhas orações rezo por vós, com 
alegria, 5por causa da vossa co-
munhão conosco na divulgação 
do Evangelho, desde o primeiro 
dia até agora. 6Tenho a certeza 
de que aquele que começou em 
vós uma boa obra, há de levá-
-la à perfeição até o dia de Cris-
to Jesus. 8Deus é testemunha de 
que tenho saudade de todos vós, 
com a ternura de Cristo Jesus. 9E 
isto eu peço a Deus: que o vos-
so amor cresça sempre mais, em 
todo o conhecimento e experiên-

11. PROFISSÃO DE FÉ
P. Creio em Deus Pai todo-poderoso 
/ criador do céu e da terra,/ e em Je-
sus Cristo seu único Filho, nosso Se-
nhor, / que foi concebido pelo po-
der do Espírito Santo; /nasceu da 
Virgem Maria;/ padeceu sob Pôncio 
Pilatos, / foi crucificado, morto e se-
pultado. / Desceu à mansão dos 
mortos; /ressuscitou ao terceiro dia, 
/ subiu aos céus; / está sentado à 
direita de Deus Pai todo-poderoso, / 
donde há de vir a julgar os vivos e 
os mortos. / Creio no Espírito Santo; 
/ na Santa Igreja Católica; / na co-
munhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna.
Amém.

12. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, elevemos nos-
sas preces ao Pai, rico em miseri-
córdia, que enviou o Filho, nascido 
da Virgem Maria, para revelar-nos 
de modo definitivo o rosto amoro-
so de Deus. Supliquemos juntos: 
T. Tornai-nos convictos de que somos 
amados para sempre. 
1. Pai Santo, que a vossa Igreja, 

abrindo a Porta da Misericórdia, 
seja sinal eficaz no testemunho 
do amor e da prática da justiça. 

2. Que a voz de João ecoe em nos-
so mundo, reconduzindo à Ver-
dade os que se perderam no erro. 

3. Que o Advento seja um forte 
anúncio do Amor que gera ética 
e solidariedade. 

4. Que as ilusões do egoísmo e as 
distorções da verdade sejam ven-
cidas pelo dom da Misericórdia. 

5. Que a Misericórdia do Reino 
seja o critério da vida social e 
o fundamento da cultura cristã. 
(Orações da comunidade)

P. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém.

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
(CD IV Fx 10 - HL1 p. s. 24)
1. As nossas mãos se abrem, 

mesmo na luta e na dor, e tra-
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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 fi-
lhos!
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 
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, ...
T. Amém.

unimos aos anjos 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 ofe-
rendas, derramando sobre elas o 
vosso Espírito, a fim de que se tor-
nem para nós o Corpo V e o San-
gue 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 DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS, 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. 
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 salva-
ção; e vos agradecemos porque 
nos tornastes dignos de estar aqui 
na vossa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E nós vos suplicamos que, par-
ticipando do Corpo e Sangue de 
Cristo, sejamos reunidos pelo Es-
pírito Santo num só corpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
1C. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
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.

zem pão e vinho, para esperar 
o Senhor.
Deus ama os pobres e se fez 
pobre, também; desceu à terra 
e fez pousada em Belém.

2. As nossas mãos se elevam, 
para, num gesto de amor, retri-
buir a vida, que vem das mãos 
do Senhor.

3. As nossas mãos se encontram 
na mais fraterna união. Faça-
mos deste mundo a grande 
“Casa do Pão”!

4. As nossas mãos sofridas nem 
sempre têm o que dar, mas vale 
a própria vida de quem prosse-
gue a lutar.

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. Acolhei, ó Deus, com bondade 
nossas humildes preces e oferen-
das, e, como não podemos invo-
car os nossos méritos, venha em 
nosso socorro a vossa misericór-
dia. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
 (Prefácio do Advento I - MR, p.406)
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 neces-
sário, é nosso dever e salvação 
dar-vos graças sempre e em todo 
lugar, Senhor, Pai Santo, Deus 
eterno e todo-poderoso, por Cris-
to, Senhor nosso. Revestido de 
nossa fragilidade, ele veio a pri-
meira vez para realizar seu eterno 
plano de amor e abrir-nos o ca-
minho de salvação. Revestido de 
sua glória Ele virá uma segunda 
vez para conceder-nos em pleni-
tude os bens prometidos que hoje, 
vigilantes, esperamos. Por essa 
razão, agora e sempre, nós nos 

16. RITO DA COMUNHÃO

17. CANTO DE COMUNHÃO (Sl 147) 
(CD IV Fx 8 - HL 1 p. 34)

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 Senhor 
teu Deus: tuas portas reforçou e 
os teus abençoou, te cumulou de 
paz e o pão do céu te traz.

2. Sua palavra envia, corre veloz 
sua voz. Da névoa desce o véu; 
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-

RITO DA COMUNHÃO
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no, então a nossa louvação! Os 
três que são um Deus exalte o 
povo seu!

18. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Alimentados 
pelo pão espiritual, nós vos supli-
camos, ó Deus, que, pela partici-
pação nesta Eucaristia, nos en-
sineis a julgar com sabedoria os 
valores terrenos e colocar nossas 
esperanças nos bens eternos. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

19. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de nossa 
Arquidiocese, /discípulo e missio-
nário de Jesus Cristo:/ ensina-nos 
a acolher a Palavra de Deus / e abre 
nossos olhos à verdade do Evange-
lho. / Conduze-nos ao encontro com 
Jesus, / contagia-nos com a fé que te 
animou/ e infunde em nós coragem 
e ardor missionário, / para testemu-
nharmos 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 após-
tolo de Jesus Cristo! Amém
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21. CANTO FINAL (HL1,p. 88)
Vem, vem Senhor Jesus, vem, * 
vem, bem amado Senhor! (bis)

1. Vem nos libertar, * vem nos sal-
var, * a injustiça é grande, * o 
inimigo é forte, * vem, vencedor 
da morte! 

2. Corre, bem depressa, * vem nos 
ajudar. * O dia passou, * a noite 
escurece, * fica sempre com a 
gente.

P. Que durante esta vida ele vos 
torne firmes na fé, alegres na es-
perança, solícitos na caridade.
T. Amém.
P. Alegrando-vos agora pela vinda 
do Salvador feito homem, sejais re-
compensados com a vida eterna, 
quando vier de novo em sua glória.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus...    T. Amém.
P. Ide em paz,...     T. Graças a Deus.

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: 
TEMPO DO ADVENTO
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.

O Papa Francisco proclamou o 
Ano Santo Extraordinário da Mise-
ricórdia no dia 11 de abril passado, 
com a Bula Misericordiae Vultus 
(“Jesus é o Rosto da misericórdia 
do Pai”...). O Ano Santo será inicia-
do no próximo dia 8 de dezembro 
de 2015, com a abertura da Porta 
Santa da Basílica de São Pedro, 
no Vaticano, pelo Papa Francisco.
Este Ano Santo, ou Jubileu, é uma 
ocasião especial para agradecer 
a Deus pelos 50 anos do Concílio 
Ecumênico Vaticano II, encerrado 
em 8 de dezembro de 1965. E será 
um tempo intenso de “nova evange-
lização” para toda a Igreja, a partir 
do anúncio, da experiência e do tes-
temunho da misericórdia de Deus.
O Ano Santo é um tempo propício 
para nos voltarmos para Deus de 
todo coração, para louvar e agra-
decer com alegria (“júbilo”) pelos 
favores recebidos; é um “tempo 
favorável” para acolher graças es-
peciais, o perdão, a reconciliação 

MISERICORDIOSOS COMO O PAI CELESTE
e o crescimento na fé, pois “os te-
souros de sua misericórdia” estão 
amplamente ao alcance de todos.
No próximo domingo, dia 13 de 
dezembro, será feita a abertura da 
Porta Santa nas igrejas de nossa 
Arquidiocese destinadas às pere-
grinações do Ano Santo: Catedral 
da Sé; igreja de Santana; igreja de 
Nossa Senhora da Expectação, 
na Freguesia do Ó; igreja Nossa 
Senhora da Lapa; igreja Nossa 
Senhora do Sagrado Coração, na 
Vila Formosa; santuário São Judas 
Tadeu, na Vila Mariana.
Convido todos os filhos da Arqui-
diocese de São Paulo a viverem 
intensamente o Ano Santo da Mi-
sericórdia de Deus, participando 
das diversas iniciativas promovi-
das nas paróquias e comunidades 
da Arquidiocese. Que o Deus da 
misericórdia esteja com todos! 

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo

São Paulo, 06.12.2015
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