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DOMINGO GAUDETE
e abertura da PORTA SANTA nas 
Igrejas Catedrais e Santuários, a 
começar pela Catedral de Roma,  
a Basílica de São João de Latrão
Em São Paulo: Catedral da Sé, igreja 
de Santana, Nossa Senhora da 
Expectação, Nossa Senhora da Lapa, 
Nossa Senhora do Sagrado Coração 
(Vila Formosa) e São Judas Tadeu.

 COLETA NACIONAL 
PARA A EVANGELIZAÇÃO

nós; ficarás irritado para sempre? 
Guardarás tua cólera, sem fim? 

3. Quero ouvir o que diz o Senhor: 
é de paz que ele vai nos falar, 
a paz para o seu povo e seus 
amigos, aos que trazem ao Se-
nhor seu coração. Está perto a 
salvação aos que o respeitam e 
a glória habitará na nossa terra.

4. Fidelidade e amor se encontra-
rão, vão beijar-se a justiça e a 
paz. Da terra brotará fidelidade 
e do céu olhará a justiça.

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.

 Anim. Neste domingo faz-
-se a abertura da Porta Santa nas 
igrejas de nossa Arquidiocese des-
tinadas às peregrinações do Ano 
Santo da Misericórdia: 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.

3. ATO PENITENCIAL
P. Em Jesus Cristo, o Justo, que 
intercede por nós e nos reconci-
lia com o Pai, abramos o nosso 
espírito ao arrependimento para 
sermos menos indignos de aproxi-
mar-nos da mesa do Senhor.
P. Senhor, que sois o defensor dos 
pobres, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós. 

1. ABERTURA Sl. 84 (85) 
(CD VIII Fx 5 - HL 1 S.6)

Alegrai-vos: Ele está bem per-
to, sim, alegrai-vos mais no 
Senhor!

1. Foste amigo, Senhor, da tua ter-
ra, libertaste os cativos de Jacó. 
Perdoaste o pecado de teu povo, 
encobriste toda a sua falta, não 
guardaste rancor contra nós, 
acalmaste o furor da tua ira.

2. Restaura-nos ó Deus e Salva-
dor, esquece a tua mágoa contra 
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P. Cristo, que sois o refúgio dos 
fracos, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós. 
P. Senhor, que sois a esperança dos 
pecadores, 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 de 
bondade, que vedes o vosso 
povo esperando fervoroso o na-
tal do Senhor, dai chegarmos às 
alegrias da Salvação e celebrá-
-las sempre com intenso júbilo 
na solene liturgia. Por N.S.J.C.
T. Amém.

 Anim. Em preparação ao 
Natal, as atitudes concretas de 
justiça abrem o coração, como 
uma Porta Santa para acolher Je-
sus. Ouçamos com atenção.
 
5. PRIMEIRA LEITURA (Sf 3,14-18a)
Leitura da profecia de Sofonias
14Canta de alegria, cidade de Sião; 
rejubila, povo de Israel! Alegra-te 
e exulta de todo o coração, cidade 
de Jerusalém! 15O Senhor revo-
gou a sentença contra ti, afastou 
teus inimigos; o rei de Israel é o 
Senhor, ele está no meio de ti, 
nunca mais temerás o mal. 16Na-
quele dia, se dirá a Jerusalém: 
“Não temas, Sião, não te deixes 
levar pelo desânimo! 17O Senhor, 
teu Deus, está no meio de ti, o 
valente guerreiro que te salva; ele 
exultará de alegria por ti, movido 
por amor; exultará por ti, entre lou-
vores, 18como nos dias de festa”. 
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9. EVANGELHO (Lc 3,10-18)
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. Naquele tempo, 10as multidões 
perguntavam a João: “Que de-
vemos fazer?” 11João respondia: 
“Quem tiver duas túnicas, dê uma 
a quem não tem; e quem tiver 
comida, faça o mesmo!” 12Foram 
também para o batismo cobrado-
res de impostos, e perguntaram 
a João: “Mestre, que devemos 
fazer?” 13João respondeu: “Não 
cobreis mais do que foi estabele-
cido”. 14Havia também soldados 
que perguntavam: “E nós, que 
devemos fazer?” João respondia: 
“Não tomeis à força dinheiro de 
ninguém, nem façais falsas acusa-
ções; ficai satisfeitos com o vosso 
salário!” 15O povo estava na ex-
pectativa e todos se perguntavam 
no seu íntimo se João não seria o 
Messias. 16Por isso, João declarou 
a todos: “Eu vos batizo com água, 
mas virá aquele que é mais forte 
do que eu. Eu não sou digno de 
desamarrar a correia de suas san-
dálias. Ele vos batizará no Espírito 
Santo e no fogo. 17Ele virá com a 
pá na mão: vai limpar sua eira e 
recolher o trigo no celeiro; mas a 
palha ele a queimará no fogo que 
não se apaga”. 18E ainda de mui-
tos outros modos, João anunciava 
ao povo a Boa-Nova.
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

10. HOMILIA

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 poder 
do Espírito Santo; /nasceu da Virgem 
Maria;/ padeceu sob Pôncio Pilatos, 
/ foi crucificado, morto e sepultado. / 
Desceu à mansão dos mortos; /res-
suscitou ao terceiro dia, / subiu aos 
céus; / está sentado à direita de Deus 
Pai todo-poderoso, / donde há de vir 

– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. SALMO RESPONSORIAL 
Cânt. Is 12, 2-6 
(Cantando Salmos e Aclamações, p. 169)

Exultai cantando alegres, ha-
bitantes de Sião,* porque é 
grande em vosso meio * o 
Deus Santo de Israel!

1. Eis o Deus, meu Salvador, eu con-
fio e nada temo. * O Senhor é mi-
nha força, meu louvor e salvação.

2. Com alegria bebereis no manan-
cial da salvação, * e direis naque-
le dia: “Dai louvores ao Senhor.

3. Invocai seu santo nome, anun-
ciai suas maravilhas, * entre os 
povos proclamai que seu nome 
é o mais sublime. * Louvai can-
tando ao nosso Deus, * que fez 
prodígios e portentos.

4. Publicai em toda a terra suas 
grandes maravilhas.” * Exultai 
cantando alegres, habitantes de 
Sião, * porque é grande em vosso 
meio * o Deus Santo de Israel!”

7. SEGUNDA LEITURA (Fl 4,4-7)
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses 
Irmãos: 4Alegrai-vos sempre no 
Senhor; eu repito, alegrai-vos. 
5Que a vossa bondade seja co-
nhecida de todos os homens! O 
Senhor está próximo! 6Não vos 
inquieteis com coisa alguma, mas 
apresentai as vossas necessida-
des a Deus, em orações e súpli-
cas, acompanhadas de ação de 
graças. 7E a paz de Deus, que 
ultrapassa todo o entendimen-
to, guardará os vossos corações 
e pensamento em Cristo Jesus.  
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(CD VIII, Fx 9 - HL1 p. 46)

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
O Espírito do Senhor, sobre 
mim fez sua unção; * enviou-me 
aos empobrecidos a fazer feliz 
proclamação!

a julgar os vivos e os mortos. / Creio 
no Espírito Santo; / na Santa Igreja 
Católica; / na comunhão dos santos; 
/ na remissão dos pecados; / na res-
surreição da carne; / na vida eterna.
Amém.

12. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãos, neste Domin-
go da alegria, em que se abrem as 
Portas da Misericórdia nas Igrejas 
Catedrais e Santuários do mundo 
inteiro, elevemos nossas preces, a 
Deus Pai, cuja misericórdia não tem 
limite, porque será sempre maior do 
que qualquer pecado. Roguemos: 
T. Abri em nossos corações a Porta da 
Misericórdia.
1. Iluminai a Santa Igreja, para 

que acolha todos os que bus-
cam a misericórdia que conso-
la, perdoa e dá esperança. 

2. Fortalecei nossa Igreja de São 
Paulo, que abre na Catedral da 
Sé a Porta da Misericórdia a 
todo o povo desta cidade. 

3. Abençoai as igrejas-Santuários, 
que abrem a Porta da Mise-
ricórdia em nossas Regiões 
Episcopais. 

4. Que o anúncio da Boa-Nova 
da Misericórdia se fortaleça em 
nosso País por meio da coleta 
de hoje. 

5. Que o Natal de Cristo desesti-
mule as guerras entre os povos 
e os conflitos entre as pessoas. 

6. Que o amor vença o ódio e su-
pere a intolerância nas relações 
humanas.

7. Que todo fundamentalismo, so-
bretudo religioso, seja banido 
da terra. 

(Preces da comunidade)
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo nosso Senhor. 
T. Amém.

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
(CD IV Fx 4 HL 1 p. 62) 

A nossa oferta apresentamos 
no altar, e te pedimos: vem, 
Senhor, nos libertar!

LITURGIA EUCARÍSTICA
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Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacri-
fício que nos reconcilia convosco 
e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, sejamos repletos do Espírito 
Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
1C. Que ele faça de nós uma ofe-
renda perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os vossos Após-
tolos e Mártires, São Paulo, patrono 
da nossa Arquidiocese, N. e todos 
os santos, que não cessam de inter-
ceder por nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, 
ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal-
vação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: o 
vosso servo o Papa Francisco, o 
nosso bispo Odilo, com os Bispos 
do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. 
Reuni em vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos filhos e filhas dis-
persos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
3C. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Uni-
dos a eles, esperamos também nós 
saciar-nos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.
CP ou CC. Por Cristo, ....
T. Amém.

a feliz realização de seu Reino. 
Por isso, certos de sua vinda glo-
riosa, unidos aos anjos, vossos 
mensageiros, vos louvamos, can-
tando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo, 
ó Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho e Senhor nosso, e pela força do 
Espírito Santo, dais vida e santidade 
a todas as coisas e não cessais de 
reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao 
pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. Por isso, nós vos suplicamos: 
santificai pelo Espírito Santo as 
oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de 
que se tornem o Corpo e V o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Fi-
lho e Senhor nosso, que nos man-
dou celebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou 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 DERRAMA-
DO 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 agora, ó Pai, a 
memória do vosso Filho, da sua 
paixão que nos salva, da sua glo-
riosa ressurreição e da sua as-
censão ao céu, e enquanto espe-
ramos a sua nova vinda, nós vos 
oferecemos em ação de graças 
este sacrifício de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

1. A chuva molhou a terra, o homem 
plantou um 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 da nossa terra e as lutas 
dos filhos teus, serão, pela tua gra-
ça, 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 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. Possamos, ó Pai, oferecer-
-vos sem cessar estes dons da 
nossa devoção, para que, ao 
celebrarmos o sacramento que 
nos destes, se realizem em nós 
as maravilhas da salvação. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Prefácio do Advento. Ia. - MR p.407)
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 lou-
var-vos e bendizer-vos, Senhor, 
Pai Santo, Deus eterno e todo-
-poderoso, princípio e fim de todas 
as coisas. Vós preferistes ocultar 
o dia e a hora em que Cristo, vos-
so Filho, Senhor e Juiz da Histó-
ria, aparecerá nas nuvens do céu, 
revestido de poder e majestade. 
Naquele tremendo e glorioso dia, 
passará o mundo presente e sur-
girão novo céu e nova terra. Agora 
e em todos os tempos, ele vem ao 
nosso encontro, presente em cada 
pessoa humana, para que o aco-
lhamos na fé e o testemunhemos 
na caridade, enquanto esperamos 16. RITO DA COMUNHÃO

RITO DA COMUNHÃO
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17. CANTO DE COMUNHÃO Sl 147
(CD IV Fx 8 - HL1, p. 34)

Ele virá com uma pá na sua mão, 
ele virá para limpar o seu ter-
reiro! Tudo o que é palha, num 
fogo eterno irá queimar, o trigo 
bom vai recolher no seu celeiro!

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 céu, 
unindo a terra e o céu; As nu-
vens se des¬¬mancham, o ven-
to sopra e avança.

3. Ao povo revelou Palavras de 
amor. A sua lei nos deu e o man-
damento seu; com ninguém faz 
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 Divino, então, 
a nossa louvação! Os três, que 
são um Deus, exalte o povo seu!

18. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Implora-
mos, ó Pai, vossa clemência para 
que estes sacramentos nos puri-
fiquem dos pecados e nos prepa-
rem para as festas que se aproxi-
mam. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

19. ORAÇÃO DO ANO SANTO DA 
MISERICÓRDIA
Senhor Jesus Cristo, / Vós que 
nos ensinastes a ser misericordio-
sos como o Pai celeste, / e nos 

LEITURAS DA SEMANA:
l 2ª-: Nm 24,2-7.15-17a; Sl 24(25),4bc-5ab.6-7bc.8-9 (R/. 4b); Mt 21,23-
27 l 3ª-: Sf 3,1-2.9-13; Sl 33(34),2-3.6-7.17-18.19.23 (R/. 7a); Mt 21,28-32
l 4ª-: Is 45,6b-8.18.21b-25; Sl 84(85),9ab-10.11-12.13-14 (R/. cf. Is 45,8); Lc 
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20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: 
TEMPO DO ADVENTO

21. CANTO FINAL (CO Nº 5)
Vem, ó Senhor, com o teu povo 
caminhar, * teu corpo e san-
gue, vida e força vem nos dar.

1. A Boa Nova proclamai com ale-
gria. Deus vem a nós, Ele nos 
salva e nos recria. E o deserto 
vai florir e se alegrar. //Da terra 
seca, flores, frutos vão brotar//.

2. Eis nosso Deus, e Ele vem para 
salvar, com sua força vamos jun-
tos caminhar e construir um mun-
do novo e libertado // do egoís-
mo, da injustiça e do pecado//.

3. Um voz clama no deserto com 
vigor: Preparai hoje os cami-
nhos do Senhor! Tirai do mundo 
a violência e a ambição, //que 
não vos deixam ver, no outro, 
vosso irmão//.

4. Distribuí os vossos bens com 
igualdade, * fazei na terra ger-
minar fraternidade. * O Deus da 
vida marchará com o seu povo, 
* // e homens novos viverão 

dissestes que quem Vos vê, vê a 
Ele. / Mostrai-nos o Vosso rosto e 
seremos salvos. / O Vosso olhar 
amoroso libertou Zaqueu e Ma-
teus da escravidão do dinheiro; 
/ a adúltera e Madalena de colocar 
a felicidade apenas numa criatura; 
/ fez Pedro chorar depois da trai-
ção, / e assegurou o Paraíso ao la-
drão arrependido. / Fazei que cada 
um de nós / considere como dirigida 
a si mesmo / as palavras que dis-
sestes à mulher samaritana: / Se 
tu conhecesses o dom de Deus! / 
Vós sois o rosto visível do Pai in-
visível, / do Deus que manifesta sua 
omnipotência / sobretudo com o 
perdão e a misericórdia: / fazei que 
a Igreja seja no mundo o rosto visível 
de Vós, seu Senhor, ressuscitado e 
na glória. / Vós quisestes que os 
Vossos ministros fossem também 
eles revestidos de fraqueza / para 
sentirem justa compaixão por 
aqueles que estão na ignorância e 
no erro: / fazei que todos os que se 
aproximarem de cada um deles / se 
sintam esperados, amados e per-
doados por Deus. / Enviai o Vosso 
Espírito e consagrai-nos a todos com 
a sua unção / para que o Jubileu da 
Misericórdia seja um ano de graça 
do Senhor / e a Vossa Igreja possa, 
/ com renovado entusiasmo, / levar 
aos pobres a alegre mensagem, / 
proclamar aos cativos e oprimidos a 
libertação / e aos cegos restaurar a 
vista. / Nós Vo-lo pedimos por inter-
cessão de Maria, Mãe de Misericór-
dia, a Vós que viveis e reinais com o 
Pai e o Espírito Santo, pelos séculos 
dos séculos. / Amém!
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É tempo de  
NOVENA DE NATAL!

É tempo de reunir as  
FAMÍLIAS!

É tempo de viver e  
PRATICAR A MISERICÓRDIA! 
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