
 
 
 

                          
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missa em Honra ao  

Beato Adolfo Kolping 

04/12/2022 
  

RITOS INICIAIS 
 

 
Caríssimos irmãos e irmãs, sejam 
todos bem-vindos a esta celebração 
eucarística em que vamos lembrar 
de nosso Bem Aventurado Adolfo 
Kolping. Seu testemunho de vida na 
evangelização e sua dedicação pela 
superação da pobreza foram as 
marcas de seu apostolado junto aos 
jovens e suas famílias. Deste modo, 
possamos neste 2º Domingo do 
Advento, reforçar nossa oração pela 
sua intercessão a nossa obra e 
nossos trabalhos. 

 

ENTRADA 
 

As colinas vão ser abaixadas, 
os caminhos vão ter mais fulgor. 
o senhor quer as vidas ornadas, 
para a festa da vida e do amor. 
 
Vem senhor! 
vem salvar teu povo, 
deus conosco Emanuel 
neste pão, um mundo novo 
quer teu povo, Deus fiel!! 
 

 

ACOLHIDA 
 

Padre: Com alegria e fé, 
iniciemos nossa celebração em 
Nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. 
 
AS: Amém! 
 
Padre: A graça de nosso Senhor 
Jesus Cristo, o amor do Pai e a 
comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco. 
 
AS: Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo. 

 
  

ATO PENITENCIAL 
 

Como a ovelha perdida 
Pelo pecado ferida 
Eu Te suplico perdão, oh, bom pastor 
 
Kyrie eleison (3x) 
 
Como o ladrão perdoado 
Encontro o paraíso ao Teu lado 
Lembra-te de mim, pecador por Tua 
cruz 
 
Christe eleison (3x) 
 
Como a pecadora caída 
Derramo aos Teus pés minha vida 
Vê as lágrimas do meu coração e 
salva-me 
 
Kyrie eleison (3x) 

 
 

ORAÇÃO INICIAL 
 
 

Oremos. Deus nosso Pai, para 
socorrer os jovens em suas 
necessidades religiosas e sociais, 
chamaste o Beato Adolfo Kolping 
para deixar sua profissão e tornar-se 
sacerdote. Por sua intercessão, 
pedimos que nos ajude a 
compreender as necessidades de 
nosso tempo e nos dê forças para 
superá-las. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém! 
 

1ª LEITURA 
 

Primeira Leitura (Is 11, 1-10) 

Leitura do Livro do Profeta Isaías. 

Naquele dia, 1nascerá uma haste do 
tronco de Jessé e, a partir da raiz, 
surgirá o rebento de uma flor; 2sobre 
ele repousará o Espírito do Senhor: 
espírito de sabedoria e 
discernimento, espírito de conselho e 
fortaleza, espírito de ciência e temor 
de Deus; 3no temor do Senhor, 
encontra ele seu prazer. Ele não 
julgará pelas aparências que vê nem 
decidirá somente por ouvir dizer; 
4mas trará justiça para os humildes 
e uma ordem justa para os homens 
pacíficos; fustigará a terra com a 
força da sua palavra e destruirá o 
mau com o sopro dos lábios. 5Cingirá 
a cintura com a correia da justiça e 

as costas com a faixa da fidelidade. 
6O lobo e o cordeiro viverão juntos, e 
o leopardo deitar-se-á ao lado do 
cabrito; o bezerro e o leão comerão 
juntos, e até mesmo uma criança 
poderá tangê-los. 7A vaca e o urso 
pastarão lado a lado, enquanto suas 
crias descansam juntas; o leão 
comerá palha com o boi; 8a criança 
de peito vai brincar em cima do 
buraco da cobra venenosa; e o 
menino desmamado não temerá pôr 
a mão na toca da serpente. 9Não 
haverá danos nem mortes por todo o 
meu santo monte: a terra estará tão 
repleta do saber do Senhor quanto 
às águas que cobrem o mar. 
10Naquele dia, a raiz de Jessé se 
erguerá como um sinal entre os 
povos; hão de buscá-la as nações, e 
gloriosa será a sua morada. 

 
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus. 

 
 

SALMO (Sl 71) 
 

Nos seus dias a justiça florirá 
 

— Dai ao Rei vossos poderes, 
Senhor Deus, vossa justiça ao 
descendente da realeza! Com justiça 
ele governe o vosso povo, com 
equidade ele julgue os vossos 
pobres. 

 
—  Nos seus dias, a justiça florirá e 
grande paz até que a lua perca o 
brilho! De mar a mar estenderá o seu 
domínio, e desde o rio até os confins 
de toda a terra! 
 
—  Libertará o indigente que suplica, 
e o pobre ao qual ninguém quer 
ajudar. Terá pena do indigente e do 
infeliz, e a vida dos humildes salvará. 
 
—  Seja bendito o seu nome para 
sempre! E que dure como o sol sua 
memória! Todos os povos serão nele 
abençoados, todas as gentes 
cantarão o seu louvor. 
 

  

2ª LEITURA 
 

Segunda Leitura (Rm 15, 4-9) 

 
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos. 
 



 
 
 

                          
 
 
 

Irmãos: 4Tudo o que outrora foi 
escrito, foi escrito para nossa 
instrução, para que, pela nossa 
constância e pelo conforto espiritual 
das Escrituras, tenhamos firme 
esperança. 5O Deus, que dá 
constância e conforto, vos dê a graça 
da harmonia e concórdia, uns com os 
outros, como ensina Cristo 
Jesus.6Assim, tendo como que um 
só coração e a uma só voz, 
glorifiqueis o Deus e Pai do Senhor 
nosso, Jesus Cristo. 7Por isso, 
acolhei-vos uns aos outros, como 
também Cristo vos acolheu, para a 
glória de Deus. 8Pois eu digo: Cristo 
tornou-se servo dos que praticam a 
circuncisão, para honrar a 
veracidade de Deus, confirmando as 
promessas feitas aos pais. 9Quanto 
aos pagãos, eles glorificam a Deus, 
em razão da sua misericórdia, como 
está escrito: “Por isso, eu vos 
glorificarei entre os pagãos e 
cantarei louvores ao vosso nome”. 

 
— Palavra do Senhor. 
— Glória a vós, Senhor. 

 
 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
 

Aleluia, aleluia, aleluia! 
Preparai o caminho do Senhor, 
endireitai suas veredas! Toda carne 
há de ver a salvação que vem de 
Deus! (Lc 3, 4.6) – R. 
 

EVANGELHO (Mt 3,1-12) 

 
- O Senhor esteja convosco. 
 
- Ele está no meio de nós. 
 
- Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo + segundo Mateus. 
 
- Glória a vós, Senhor. 
 
Naqueles dias, apareceu João 
Batista, pregando no deserto da 
Judeia: 
 
2“Convertei-vos, porque o Reino dos 
Céus está próximo”. 3João foi 
anunciado pelo profeta Isaías, que 
disse: “Esta é a voz daquele que grita 
no deserto: preparai o caminho do 
Senhor, endireitai suas veredas!”. 
4João usava uma roupa feita de 
pelos de camelo e um cinturão de 
couro em torno dos rins; comia 
gafanhotos e mel do campo 5Os 

moradores de Jerusalém, de toda a 
Judeia e de todos os lugares em 
volta do rio Jordão vinham ao 
encontro de João. 6Confessavam 
seus pecados e João os batizava no 
rio Jordão. 7Quando viu muitos 
fariseus e saduceus vindo para o 
batismo, João disse-lhes: “Raça de 
cobras venenosas, quem vos 
ensinou a fugir da ira que vai chegar? 
8Produzi frutos que provem a vossa 
conversão. 9Não penseis que basta 
dizer: ‘Abraão é nosso pai’, porque 
eu vos digo: até mesmo destas 
pedras Deus pode fazer nascer filhos 
de Abraão. 10O machado já está na 
raiz das árvores, e toda árvore que 
não der bom fruto será cortada e 
jogada no fogo. 11Eu vos batizo com 
água para a conversão, mas aquele 
que vem depois de mim é mais forte 
do que eu. Eu nem sou digno de 
carregar suas sandálias. Ele vos 
batizará com o Espírito Santo e com 
fogo. 12Ele está com a pá na mão; ele 
vai limpar sua eira e recolher seu 
trigo no celeiro; mas a palha ele a 
queimará no fogo que não se apaga”. 
 

— Palavra da Salvação. 
— Glória a vós, Senhor. 
 

 

PROFISSÃO DE FÉ 
 

Padre. Creio em Deus Pai todo-
poderoso [...] 
 

 

PRECES 
 

Padre:  Irmãos e irmãs, Deus quer 
contar conosco para fazer florescer, 
no meio da humanidade, seu Reino 
de justiça e de paz. Rezemos com a 
confiança de filhos e filhas, dizendo 
 
R. Pela intercessão do Beato 
Adolfo Kolping, escutai-nos 
Senhor. 

1. Pelos associados e voluntários 
Kolping, para que possam se voltar 
as fontes de nossa associação: o 
Evangelho de Nosso Senhor, A 
Doutrina Social da Igreja e a Vida e 
Obra de nosso Fundador,  
rezemos. - R 
 

2. Por cada pessoa atendida e que é 
atingida por nosso trabalho. Para 
que Deus, em sua infinita bondade 
possa suscitar em sus corações a 

firme vontade de servir em nossa 
obra de caridade. - R 

 
3. Por nossas comunidades, para que 

possam encontrar meio de 
sustentabilidade abundantes em 
apoio a seguir com seu trabalho, 
rezemos. - R 

 
4. Por todos nós e nossos trabalhos, 

para que sejam direcionados a 
plasmar a mensagem deixada por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, 
rezemos. – R 

 
PR.: Senhor Jesus Cristo, vos 
louvamos e bendizemos pela vida e 
pelas obras de nosso padroeiro 
[Beato Adolfo Kolping]. Imitando 
suas virtudes, possamos também 
nos tornar este mundo mais humano 
e solidário. Vós que viveis e reinais 
para sempre. Amém 

 
 

OFERTÓRIO 
 

Do céu vai descer o Cordeiro! É 
dom, puro dom, salvação! No 
altar do penhor verdadeiro, 
também vamos ser oblação. 
 
Eis, Senhor, a tua vinha. Frutos 
mil te traz, Senhor. Mas teu 
povo que caminha, mais que 
fruto é dom de amor! 
 
Na terra já brota a esperança, e a 
graça de Deus vem dizer que o 
povo da nova aliança também 
oferenda vai ser. 
 
PR.: Orai, irmãos e irmãs, para 
que esta nossa família Kolping, 
reunida em nome de Jesus Cristo, 
possa oferecer um sacrifício que 
seja aceito por Deus Pai todo-
poderoso. 
 
AS.: Receba o Senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para 
glória do seu nome, para nosso 
bem e de toda a santa Igreja! 
 
PR.: Ó Deus, que o sacrifício 
oferecido em vossa honra na 
festa do Bem Aventurado Adolfo 
Kolping, possa agradar ao vosso 
amor de Pai e trazer-nos os frutos 
da salvação. Por Cristo, nosso 
Senhor 

 



 
 
 

                          
 
 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA 
 

V.: O Senhor esteja convosco. 
R: Ele está no meio de nós. 
V.: Corações ao alto. 
R: O nosso coração está em 
Deus. 
V.: Demos graças ao Senhor, 
nosso Deus. 
R: É nosso dever e nossa 
salvação. 
 
PR: Na verdade, é justo e 
necessário, é nosso dever e 
salvação dar-vos graças, sempre e 
em todo o lugar, Senhor, Pai Santo, 
Deus eterno e todo-poderoso, por 
vosso Filho, Senhor nosso. Pelo 
testemunho admirável de vossos 
santos e santas, revigorais 
constantemente a vossa Igreja, 
provando vosso amor para 
conosco. Deles recebemos o 
exemplo, que nos estimula na 
caridade, e a intercessão fraterna, 
que nos ajuda a trabalhar pela 
realização de vosso reino. Unidos à 
multidão dos anjos e dos santos, 
proclamamos vossa bondade, 
cantando (dizendo) a uma só voz… 
Santo, Santo 
 
Oração Eucarística III (sugestão) 
 

CANTO COMUNHÃO 
 

Da cepa brotou a rama, da rama 
brotou a flor, da flor nasceu 
Maria, de Maria, o Salvador 
(bis). 
 
O Espírito de Deus sobre ele 
pousará, de saber, de 
entendimento, este Espírito será. 
De conselho e fortaleza, de 
ciência e de temor. Achará sua 
alegria no temor do seu Senhor. 
 
Não será pela ilusão do olhar, do 
ouvir falar que ele irá julgar os 
homens como é praxe acontecer. 
Mas os pobres desta terra com 
justiça julgará, e dos fracos o 
direito ele é quem defenderá. 
 
A palavra de sua boca ferirá o 
violento e o sopro de seus lábios 
matará o avarento. A justiça é o 
cinto que circunda a sua cintura e 
o manto da lealdade é a sua 
vestidura. 
 
 

ORAÇÃO PELA CANONIZAÇÃO 
 

Deus, o bom Pai: 

Tu nos deste o Beato Adolfo 
Kolping como intercessor, guia e 
modelo. Sua vida foi repleta de 
preocupação pelos jovens que 
padeciam necessidades religiosas 
e sociais. 
Sua grande inquietude era que o 
trabalho, a família e a sociedade 
fossem concebidos à luz da nossa 
fé. Considerava que a ajuda mútua 
na comunidade era a prática da 
caridade cristã. 
 
Pedimos-Te; Dê-nos coragem e 
força na Kolping Internacional para 
contribuir hoje na luta pela 
superação da pobreza, da injustiça 
e da falta de esperança. Ajude-nos 
a comprometer com coragem a 
favor da vida humana e pela 
proteção do matrimônio e da 
família para nos convertermos em 
sal da terra e luz do mundo. 
 
Cumpre nossa esperança de poder 
venerar – em comunhão com toda 
a Igreja, em todos os idiomas e em 
todas as nações – a Adolfo Kolping 
como Santo. Anime-nos a 
contribuir com o que é nosso para 
alcançar a perfeição do seu Reino 
neste mundo, através da fé, 
esperança e caridade. 
 
Pedimos-Te isso por Cristo, Nosso 
Senhor. 
 
Amém. 
 
Padre. Ó Deus todo-poderoso, 
esta santa ceia nos sustente para 
que, a exemplo do bem aventurado 
Adolfo Kolping, tenhamos no 
coração e demonstremos em obras 
a luz da verdade e o amor pelo 
próximo. Por Cristo, nosso Senhor. 
 
AS: Amém!  

 
RITOS FINAIS 

 

Benção de Envio: 
 
Padre: O Senhor esteja convosco. 
 
AS: Ele está no meio de nós. 
 
Padre: Deus que é nosso Pau e 
nos reuniu hoje para celebrar a 

festa de nosso Beato Adolfo 
Kolping, vos abençoe, vos proteja 
de todo o mal e vos firme na sua 
paz. 
 
AS: Amém. 
 
Padre: O Cristo Senhor, que 
manifestou em Adolfo Kolping a 
força renovadora da Páscoa, vos 
torne testemunhas do seu 
evangelho. 
 
AS: Amém. 
 
Padre: O Espírito Santo, que em 
Adolfo Kolping nos oferece um 
sinal de solidariedade fraterna, vos 
torne capazes de criar na Igreja 
uma verdadeira comunhão de fé e 
amor. 
 
AS: Amém. 
 
Padre: Por intercessão do Beato 
Adolfo Kolping, abençoe-vos Deus 
todo-poderoso, Pai e Filho † e 
Espírito Santo. 
 
AS: Amém. 
 
PR: A alegria do Senhor seja a 
vossa força; ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe. 
 
AS: Graças a Deus! 
 

CANTO FINAL 
 

1. O Jovem Sapateiro sacerdote se 
tornou./ Pra unir em Comunidade e 
formar pela amizade. / Padre 
Kolping viverá!  (Bis). 
 

2. Para esse mundo melhorar 
vamos já realizar: / Nossa vida unida 
à religião, ao trabalho e à recreação. 
Padre Kolping viverá!  (Bis) 
 

3. Família santuário e lar, precisamos 
preservar. / Sociedade, bem comum 
maior. / Com justiça será bem melhor. 
/ Padre Kolping viverá!  (Bis) 
 

4. Cantemos com muita alegria 
reunidos neste dia. / Somos muita 
gente em ação / juntando as mãos e 
o coração. / Padre Kolping 
viverá!  (Bis) 


