
 

 

 

 

♫ ENTRADA::::   
Alegrai-vos sempre no Senhor.  
Alegrai-vos porque o Senhor está a chegar. 

 

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:  
♦ Preparai os caminhos do Senhor  

  e vereis a Salvação de Deus, 
  e vereis a Salvação de Deus. 
 

♦ Descei, Senhor Jesus, dos altos Céus!  
  Vinde trazer ao mundo a paz de Deus! 
 

♦ Vem, Senhor Jesus. És o amor e a verdade, a paz e a luz. 
  Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. 
 

♫ COMUNHÃO:    
Vinde visitar-nos, Senhor, vinde visitar-nos e dai-nos a paz, 
para nos alegrarmos, para nos alegrarmos na vossa presença. 

 

♫ PÓS COMUNHÃO:    
Anunciai no meio de todos os povos 
As maravilhas do Senhor. 

 

♫ FINAL:   
♦ Glória da humanidade, Rainha da Igreja,  

  gloriosa Mãe de Cristo. 
 

♦ O Senhor virá governar com justiça, o Senhor virá, o Se-
nhor virá.  

1.  
 

Clama jubilosamente, filha de Sião; solta brados 
de alegria, Israel. Exulta, rejubila de todo o cora-
ção, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a sen-
tença que te condenava, afastou os teus inimigos. 
O Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti e já não 
temerás nenhum mal. Naquele dia, dir-se-á a Je-
rusalém: «Não temas, Sião, não desfaleçam as tuas 
mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, como 
poderoso salvador. Por causa de ti, Ele enche-Se 
de júbilo, renova-te com o seu amor, exulta de ale-
gria por tua causa, como nos dias de festa».   
 

Palavra do Senhor. 
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«O Senhor exulta de alegria por tua causa»    
 

A alegria do Advento é uma alegria partilhada.` 
É uma alegria nossa. 
Porque não podemos deixar de nos alegrarmos por nos 
sabermos amados por Deus que “está no meio de nós 
como poderoso Salvador”. 
Não há desilusão ou fracasso, tristeza ou sofrimento que 
resista à certeza da fé de que “O Senhor está no meio de ti”. 
Mas a alegria do advento é sobretudo uma alegria de 
Deus: “O Senhor exulta de alegria por tua causa”. 
Ele é o primeiro a querer fazer acontecer a Festa do nos-
so encontro com Ele.  
E faz tudo por isso: nasce entre nós, assume a nossa 
condição humana em toda a sua fragilidade até chegar a 
dar a vida por nós. 
Não podemos deixar de nos maravilhar com este Amor 
sem igual: Quem somos nós para merecermos tão gran-
de Amor? 
Não dá para compreender a grandeza infinita deste Amor 
de Deus por cada um de nós. 
Mas é uma realidade que se impõe!!! 
 

Tudo na nossa vida se resume a perceber e vivenciar 
isto: Deus ama-te!  
Percebes-te amado por Deus?  
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Paróquia de  

N. Sra de Fátima   



2. LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO SÃO PAULO AOS FILI-
PENSES (FILIP 4, 4-7)  

 

Irmãos: Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo: alegrai-     
-vos. Seja de todos conhecida a vossa bondade. O Senhor está próximo. 
Não vos inquieteis com coisa alguma; mas em todas as circunstâncias, 
apresentai os vossos pedidos diante de Deus, com orações, súplicas e 
acções de graças. E a paz de Deus, que está acima de toda a inteligência, 
guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. 
 

Palavra do Senhor. 

SALMO RESPONSORIAL: Is 12, 2-3.4bcd.5-6 6  
 

Refrão:  Povo do Senhor exulta e canta de alegria. (bis) 
 

      Ou: Exultai de alegria, porque é grande no meio de vós o  

 Santo de Israel. 
 

Deus é o meu Salvador, 
tenho confiança e nada temo. 
O Senhor é a minha força e o meu louvor. 
Ele é a minha salvação. Refrão  
 

Tirareis água com alegria das fontes da salvação. 
Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome; 
anunciai aos povos a grandeza das suas obras, 
proclamai a todos que o seu nome é santo. Refrão 
 

Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas, 
anunciai-as em toda a terra. 
Entoai cânticos de alegria, habitantes de Sião, 
porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. Refrão 

«O Senhor está próximo»    
 

Somos convidados a viver da alegria de sabermos que “o Senhor está próximo”. 
Isso não quer dizer apenas que Ele está a chegar (esperamos a Sua última vinda, 
onde o nosso encontro com Ele acontecerá de forma plena e definitiva…). 
Isto quer dizer, antes de mais nada, que Ele já está no meio de nós. 
Mais presente e mais próximo do que nos damos conta. 
Quanto mais descobrirmos essa presença, mais viveremos dela. 
E o fruto não poderá deixar de ser “não nos inquietarmos com coisa alguma, mas 
em todas as circunstâncias, apresentar os nossos pedidos diante de Deus, com 
orações, súplicas e acções de graças”. 

�  EVANGELHO NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO S. LUCAS (Lc 3, 10-18) 
 

Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Baptista: «Que deve-
mos fazer?». Ele respondia-lhes: «Quem tiver duas túnicas reparta com 
quem não tem nenhuma; e quem tiver mantimentos faça o mesmo». 
Vieram também alguns publicanos para serem baptizados e disseram: 
«Mestre, que devemos fazer?». João respondeu-lhes: «Não exijais nada 
além do que vos foi prescrito». Perguntavam-lhe também os soldados: 
«E nós, que devemos fazer?». Ele respondeu-lhes: «Não pratiqueis vio-
lência com ninguém nem denuncieis injustamente; e contentai-vos com 
o vosso soldo». Como o povo estava na expectativa e todos pensavam 
em seus corações se João não seria o Messias, ele tomou a palavra e dis-
se a todos: «Eu baptizo-vos com água, mas está a chegar quem é mais 
forte do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias das suas san-
dálias. Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Tem na 
mão a pá para limpar a sua eira e recolherá o trigo no seu celeiro; a pa-
lha, porém, queimá-la-á num fogo que não se apaga». Assim, com estas 
e muitas outras exortações, João anunciava ao povo a Boa Nova».   
 

Palavra da salvação. 

«Que devemos fazer?»    
 

“Que devemos fazer?” é a pergunta que assalta inevitavel-
mente o coração daquele que sente dentro de si o desejo 
de vencer a distância que o separa de Deus. 
É uma pergunta que tem respostas bem definidas, que 
servem para todos. E outras, mais situadas no concreto da 
vida de cada um, como aquelas que João Baptista deu 
àqueles que o interpelavam. 
Mas há ainda outras respostas que só cada um pode dar... 
Porque a exigência de entrega é a mesma para todos. 
Mas cada um de nós é único!... 
 

Neste Natal, Jesus quer nascer com mais intensidade no teu coração.  
Que deves fazer? 

Quem aprende a viver, “em todas as circunstâncias”, desta certeza da proximidade 
de Deus hoje, está capaz de se alegrar “sempre no Senhor”! 
E desejar cada vez mais a Sua vinda última e definitiva! 
 

Deus é Alguém que sabes estar próximo de ti, que está sempre contigo, em to-
das as circunstâncias e com quem, em primeira mão, conversas, meditas, fazes 
as tuas escolhas e tomas as tuas decisões? 


