
TEMPO DO ADVENTO



No Tempo do Advento, a liturgia romana celebra a dupla «Vinda do 
Senhor»: a primeira, humilde, quando, na plenitude dos tempos (cf. Gal 4, 
4), o Filho de Deus, tomando da Santíssima Virgem a condição humana, 
veio ao mundo para salvar os homens; a segunda, gloriosa, quando no 
fim dos tempos, virá «para julgar os vivos e os mortos» (Profissão de fé) 
e introduzir os justos na casa do Pai, onde nos precedeu a Virgem Santa 
Maria.

FORMULÁRIOS DAS MISSAS

1. A virgeM MAriA, FilhA eleitA de isrAel

2. A virgeM MAriA nA AnunciAção do senhor.
3. visitAção dA virgeM sAntA MAriA.
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A VIRGEM MARIA,

fILHA ELEITA DE ISRAEL

LEITURA I                                     Gen 12, 1-7

«Como tinha prometido a nossos pais,
a Abraão e à sua descendência para sempre»

Leitura do Livro do Génesis

Naqueles dias,
o Senhor disse a Abrão:
«Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai
e vai para a terra que Eu te indicar.
Farei de ti uma grande nação e te abençoarei;
engrandecerei o teu nome e serás uma bênção.
Abençoarei a quem te abençoar,
amaldiçoarei a quem te amaldiçoar;
por ti serão abençoadas todas as nações da terra».
Abrão partiu, como o Senhor lhe tinha ordenado,
e levou consigo Lot.
Abrão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Harã.
Tomou consigo Sarai sua esposa, seu sobrinho Lot,
todos os bens que possuía e os servos que reunira em Harã,
e partiram em direcção à terra de Canaã.
Tendo chegado à terra de Canaã,
Abrão atravessou o país até ao lugar de Siquém,
até ao Carvalho de Moré.
Os cananeus viviam então naquela terra.
O Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe:
«Darei esta terra à tua descendência».
E Abrão ergueu ali um altar ao Senhor,
que lhe tinha aparecido.

Palavra do Senhor.
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Ou 

LEITURA  I                          2 Sam 7, 1-5.8b-11.16

«O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David» (Lc 1, 32)

Leitura do Segundo Livro de Samuel

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 respondeu ao rei:
«Faz o que te pede o coração,
porque o Senhor está contigo».
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 habitar?
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 exterminei 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 de andar errante
nem 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 inimigos;
e o Senhor anuncia que te vai fazer uma casa.
A tua casa e o teu reino 
permanecerão diante de Mim eternamente
e o teu trono será firme para sempre».

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL  Salmo 112 (113), 1-2.3-4.5-6.7-8 (R. 2)

Refrão: Bendito seja o nome do Senhor para sempre. 

Louvai o Senhor, servos do Senhor, 
louvai o nome do Senhor. 
Bendito seja o nome do Senhor, 
agora e para sempre.  

Desde o nascer ao pôr do sol, 
seja louvado o nome do Senhor. 
O Senhor domina sobre todos os povos, 
a sua glória está acima dos céus.

Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, 
que tem o seu trono nas alturas, 
e Se inclina lá do alto, 
a olhar o céu e a terra? 

Levanta do pó o indigente 
e tira o pobre da miséria, 
para o fazer sentar com os grandes, 
com os grandes do seu povo. 

 
 Em vez desta leitura com o seu salmo, pode utilizar-se a que vem 
indicada no Apêndice, n. 5: p. 217.

ALELUIA  

Refrão: Aleluia.                    Repete-se

Ó rebento da raiz de Jessé,
 sinal erguido diante dos povos:
vinde libertar-nos, não tardeis mais.               Refrão

A VIRGEM MARIA, FILHA ELEITA DE ISRAEL
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EVANGELHO                                     Mt 1, 1-17

Genealogia de Jesus Cristo, Filho de David, filho de Abraão

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus

Genealogia de Jesus Cristo, Filho de David, Filho de Abraão:
Abraão gerou Isaac; Isaac gerou Jacob;
Jacob gerou Judá e seus irmãos.
Judá gerou, de Tamar, Farés e Zara;
Farés gerou Esrom; Esrom gerou Arão;
Arão gerou Aminadab; Aminadab gerou Naasson;
Naasson gerou Salmon; Salmon gerou, de Raab, booz;
Booz gerou, de Rute, Obed; Obed gerou Jessé;
Jessé gerou o rei David.
David, da mulher de Urias, gerou Salomão;
Salomão gerou Roboão; Roboão gerou Abias;
Abias gerou Asa; Asa gerou Josafat;
Josafat gerou Jorão; Jorão gerou Ozias;
Ozias gerou Joatão; Joatão gerou Acaz;
Acaz gerou Ezequias; Ezequias gerou Manassés;
Manassés gerou Amon; Amon gerou Josias;
Josias gerou Jeconias e seus irmãos,
ao tempo do desterro de babilónia.
Depois do desterro de babilónia,
Jeconias gerou Salatiel;
Salatiel gerou Zorobabel; Zorobabel gerou Abiud;
Abiud gerou Eliacim; Eliacim gerou Azor;
Azor gerou Sadoc; Sadoc gerou Aquim;
Aquim gerou Eliud; Eliud gerou Eleazar;
Eleazar gerou Matã; Matã gerou Jacob;
Jacob gerou José, esposo de Maria,
da qual nasceu Jesus, chamado Cristo.
Assim, todas estas gerações são:
de Abraão a David, catorze gerações;
de David ao desterro de babilónia, catorze gerações;
do desterro de babilónia até Cristo, catorze gerações.

Palavra da salvação.
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A VIRGEM MARIA 
NA ANUNCIAÇÃO DO SENHOR

LEITURA  I                         Is 7, 10-14; 8, 10c

«A virgem conceberá»

Leitura do Livro de Isaías

Naqueles dias,
o Senhor mandou ao rei Acaz a seguinte mensagem:
«Pede um sinal ao Senhor teu Deus,
quer nas profundezas do abismo,
quer lá em cima nas alturas».
Acaz respondeu:
«Não pedirei, não porei o Senhor à prova».
Então Isaías disse:
«Escutai, casa de David:
Não vos basta que andeis a molestar os homens
para quererdes também molestar o meu Deus?
Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal:
a virgem conceberá e dará à luz um filho
e o seu nome será Emanuel,
porque Deus está connosco».

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 39 (40), 7-8a.8b-9.10.11 
(R. cf. 8a e 9a)

Refrão: Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade.

Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações,
mas abristes-me os ouvidos;
não pedistes holocaustos nem expiações,
então clamei: «Aqui estou.
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De mim está escrito no livro da Lei
que faça a vossa vontade.
Assim o quero, ó meu Deus,
a vossa lei está no meu coração».

Proclamei a justiça na grande assembleia,
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis.

Não escondi a vossa justiça no fundo do coração,
proclamei a vossa fidelidade e salvação.
Não ocultei a vossa bondade e fidelidade
no meio da grande assembleia.

 Em vez desta leitura com o seu salmo, pode utilizar-se a que vem 
indicada no Apêndice, n. 6: p. 219.

ALELUIA Jo 1, 14ab

Refrão: Aleluia.                    Repete-se

O Verbo fez-Se carne e habitou entre nós
e nós vimos a sua glória.               Refrão

EVANGELHO Lc 1, 26-38
«Conceberás e darás à luz um Filho»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Naquele tempo,
o Anjo Gabriel foi enviado por Deus
a uma cidade da Galileia chamada Nazaré,
a uma Virgem desposada com um homem chamado 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».
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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 eternamente 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 respondeu-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. 

 Em vez deste Evangelho, pode utilizar-se o que vem indicada no 
Apêndice, n. 17: p. 237

A VIRGEM MARIA NA ANUNCIAÇÃO DO SENHOR
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A VISITAÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA 

LEITURA  I Sof 3, 14-18a

«O Senhor, rei de Israel, está no meio de ti»

Leitura da Profecia de Sofonias

Clama jubilosamente, filha de Sião;
solta brados de alegria, Israel.
Exulta, rejubila de todo o coração, filha de Jerusalém.
O Senhor revogou a sentença que te condenava,
afastou os teus inimigos.
O Senhor, Deus de Israel, está no meio de ti
e já não temerás nenhum mal.
Naquele dia, dir-se-á a Jerusalém:
«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 alegria por tua causa,
como nos dias de festa».

Palavra do Senhor.
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LEITURA  I                           Cant 2, 8-14

O meu amado vem, transpondo os montes

Leitura do Cântico dos Cânticos

Eis a voz do meu amado!
Ele aí vem, transpondo os montes, 
saltando sobre as colinas.
O meu amado é semelhante a uma gazela 
ou ao filhinho da corça.
Ei-lo detrás do nosso muro,
a olhar pela janela, a espreitar através das grades.
O meu amado ergue a voz e diz-me:
«Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem.
Já passou o inverno,
já se foram e cessaram as chuvas.
Desabrocharam as flores sobre a terra;
chegou o tempo das canções
e já se ouve nos nossos campos a voz da rola.
Na figueira começam a brotar os primeiros figos
e a vinha em flor exala o seu perfume.
Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem.
Minha pomba, escondida nas fendas dos rochedos,
ao abrigo das encostas escarpadas,
mostra-me o teu rosto, deixa-me ouvir a tua voz.
A tua voz é suave e o teu rosto é encantador».

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Is 12, 2.3-4bcd.5-6 (R. 6b)

Refrão: 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.

A VISITAÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA
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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.

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.     

 Em vez desta leitura com o seu salmo, pode utilizar-se a que vem 
indicada no Apêndice, n. 8: p. 223

ALELUIA cf. Lc 1, 45

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Bendita sejais, ó Virgem Santa Maria,
que acreditastes na palavra do Senhor.    
         Refrão

EVANGELHO  
 Lc 1, 39-56

«Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Naqueles dias, 
Maria pôs-se a caminho
e dirigiu-se apressadamente para a montanha,
em direcção a uma cidade de Judá.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
o menino exultou-lhe no seio.
Isabel ficou cheia do Espírito Santo
e exclamou em alta voz:
«bendita és tu entre as mulheres
e bendito é o fruto do teu ventre.
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Donde me é dado 
que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?
Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos
a voz da tua saudação,
o menino exultou de alegria no meu seio.
bem-aventurada aquela que acreditou
no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito
da parte do Senhor».

Maria disse então:
«A minha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva:
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações.
O Todo-poderoso fez em mim maravilhas,
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.
Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.
Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.
Aos famintos encheu de bens
e aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu a Israel, seu servo,
lembrado da sua misericórdia,
como tinha prometido a nossos pais,
a Abraão e à sua descendência para sempre».
Maria ficou junto de Isabel cerca de três meses.
Depois regressou a sua casa.

Palavra da salvação.

A VISITAÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA




