
 

MISSA DAS 12H00 
 

♫ ENTRADA:   
Abra-se a terra, abra-se a terra e germine o Salvador. 

Abra-se a terra, abra-se a terra e germine o Salvador. 
 

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:   
Quando virá, Senhor, o dia Em que apareça o Salvador 

E soe o brado de alegria:”Nasceu do mundo o Redentor”. 
 

Aquele dia prometido À antiga fé dos nossos pais, 
Em que veremos, convertidos Em alegria, os nossos ais. 
 

Quando, felizes, o veremos, Fulgente aurora a despontar 

E o seu fulgor admiraremos Da noite a sombra dissipar. 
 

Filha de reis, ó Virgem pura, Ó glória de Jerusalém, 

A Ti, humilde criatura, Deus escolheu por Sua Mãe. 
 

♫ COMUNHÃO:    
O Senhor vai chegar, é o Príncipe da Paz!  

O Senhor vai chegar, é o Príncipe da Paz! 
 

♫ PÓS COMUNHÃO:    

♦ Dona nobis pacem. 
 

♦ A Vós, Senhor, elevo a minha alma; meu Deus, em Vós 
confio. 

 

♫ FINAL:    
Anunciai no meio de todos os povos 

As maravilhas do Senhor. 
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ADVENTO

1. LEITURA DO SEGUNDO LIVRO DE SAMUEL (2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16) 
 

Quando David já morava em sua casa e o Senhor lhe deu tréguas de todos os 
inimigos que o rodeavam, o rei disse ao profeta Natã: «Como vês, eu moro 
numa casa de cedro e a arca de Deus está debaixo de uma tenda». Natã res-
pondeu ao rei: «Faz o que te pede o teu coração, porque o Senhor está conti-
go». Nessa mesma noite, o Senhor falou a Natã, dizendo: «Vai dizer ao meu 
servo David: Assim fala o Senhor: Pensas edificar um palácio para Eu habi-
tar? Tirei-te das pastagens onde guardavas os rebanhos, para seres o chefe do 
meu povo de Israel. Estive contigo em toda a parte por onde andaste e exter-
minei diante de ti todos os teus inimigos. Dar-te-ei um nome tão ilustre como 
o nome dos grandes da terra. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel; 
e nele o instalarei para que habite nesse lugar, sem que jamais tenha receio e 
sem que os perversos tornem a oprimi-lo como outrora, quando Eu constituía 
juízes no meu povo de Israel. Farei que vivas seguro de todos os teus inimi-
gos. O Senhor anuncia que te vai fazer uma casa. Quando chegares ao termo 
dos teus dias e fores repousar com teus pais estabelecerei em teu lugar um 
descendente que há-de nascer de ti e consolidarei a tua realeza. Serei para ele 
um pai e ele será para Mim um filho. A tua casa e o teu reino permanecerão 
diante de Mim eternamente e o teu trono será firme para sempre».  
 

Palavra do Senhor. 

O reino de David permanecerá eternamente na presença do Senhor     
 

Quando no coração do homem floresce o desejo de construir uma casa para Deus, 
o mais importante já aconteceu. 
Porque o essencial da vida do homem joga-se nesta abertura a Deus, nesta cons-
ciência da necessidade absoluta de arranjar um lugar para Deus na sua vida. 



SALMO RESPONSORIAL: Salmo 88 (89), 2-3.4-5.27 e 29       
 

Refrão: Senhor, cantarei eternamente a vossa bondade,  

 a vossa bondade. 
 

      ou: Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. 
  

Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor  
e para sempre proclamarei a sua fidelidade.  
Vós dissestes:  
«A bondade está estabelecida para sempre»,  
no céu permanece firme a vossa fidelidade. Refrão  

2. LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO SÃO PAULO AOS ROMANOS 
(Rom 16, 25-27)  

 

Irmãos: Seja dada glória a Deus, que tem o poder de vos confirmar, 
segundo o Evangelho que eu proclamo, anunciando Jesus Cristo. Esta é 
a revelação do mistério que estava encoberto desde os tempos eternos 
mas agora foi manifestado e dado a conhecer a todos os povos pelas 
escrituras dos Profetas segundo a ordem do Deus eterno, para que eles 
sejam conduzidos à obediência da fé. A Deus, o único sábio, por Jesus 
Cristo, seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amen.  
 

Palavra do Senhor. 

O mistério encoberto desde os tempos eternos foi agora manifestado 
 

Em Jesus Cristo manifesta-se “o mistério que estava encoberto desde os tempos 
eternos”. Porque, em Jesus, percebemos com toda a clareza a meta da nossa vida. 
Olhamos para Ele e percebemos que tudo se encaminha para Ele. 
Ele é, de facto, a nossa verdade. 
É n’Ele que encontram resposta todas as perguntas que se atropelam no nosso 
coração, quando queremos perceber o sentido daquilo que somos.  

É claro que, na nossa ingenuidade, não temos a noção de que o infinito de Deus 
não pode ser abarcado e ficar confinado ao pequeno horizonte da visão, necessa-
riamente estreito que temos de tudo, e particularmente do próprio Deus.  
Temos uma vida inteira para irmos percebendo que somos radicalmente incapazes 
de construir na nossa vida uma morada digna para o Senhor. 
Mas é nessa altura que fazemos a experiência feliz de descobrir que é o próprio 
Senhor que se encarrega de nos construir essa casa, essa partilha de intimidade 
connosco. 
 

Sentes a necessidade de fazer do teu coração uma casa onde Deus habite?  

�  EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
(Lc 1, 26-38) 

 

Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da 
Galileia chamada Nazaré, a uma Virgem desposada com um homem cha-
mado José, que era descendente de David. O nome da Virgem era Maria. 
Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo: «Ave, cheia de graça, o 
Senhor está contigo». Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava 
que saudação seria aquela. Disse-lhe o Anjo: «Não temas, Maria, porque 
encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um Filho, a 
quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-Se-á Filho do 
Altíssimo. O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David; reinará eter-
namente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim». Maria disse 
ao Anjo: «Como será isto, se eu não conheço homem?». O Anjo respon-
deu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá 
com a sua sombra. Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de 
Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice e 
este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril; porque a Deus nada 
é impossível». Maria disse então: «Eis a escrava do Senhor; faça-se em 
mim segundo a tua palavra».  
 

Palavra da salvação. 

«Conceberás e darás à luz um Filho»    
 

A promessa foi feita a Maria, pela primeira vez... 
Mas a fecundidade de Maria prolonga-se na fecundidade da Igreja de que ela é 
Mãe e Mestra: a Igreja continua hoje a gerar Jesus Cristo!... 
Sempre que fazemos uma experiência de verdadeira entrega e abandono àquilo 
que é a vontade de Deus a nosso respeito, mesmo (ou sobretudo) quando não 
somos capazes de entender e vislumbrar os caminhos concretos por que ela se 
realiza, assistimos maravilhados a este nascimento de Deus na nossa vida. 
Não o sabemos explicar. Nem temos palavras para o descrever... 
Ser cristão é isso mesmo: é ficar deslumbrado diante deste nascimento de Deus no 
coração de cada um de nós. E encontrar nessa experiência uma força crescente 
para continuar a dizer, cada vez com mais verdade e inteireza de entrega: “Eis a 
escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra”. 
 

Relembra os momentos desta presença palpável de Deus na tua vida... 

É Ele que nos revela a plenitude da Vida e se torna, por isso, o Caminho a seguir... 
É Ele quem nos ensina a fazer da nossa vida uma longa peregrinação interior, 
rumo à Casa do Pai... 
 

Quem é verdadeiramente Jesus para ti? 


