
4º DOMINGO DO 
ADVENTO

Animador: Nossa esperança tem um 
nome: Jesus Cristo, o Filho bendito da 
Virgem Maria. Nele, por Ele, para Ele, 
converge todo o nosso existir. Já bem 
próximos do Natal, sigamos o exemplo 
de Nossa Senhora dando espaço para o 
Salvador em nossos corações, em nossa
família, nossa comunidade e em nossa 
h is tór ia .  Deus procura  espaços        
acolhedores, e nós, como fragmentos 
hospitaleiros do cosmos, ajudaremos o 
Senhor a habitar neste mundo, cuidando 
de sua Palavra, de seus sonhos, de seu 
Evangelhoentre nós.

1. Quando virá, Senhor, o dia
em que apareça o Salvador
e se efetue a profecia:
“Nasceu do mundo o Redentor?”

Orvalhai lá do alto, ó céus 
e as nuvens chovam o Justo.

2. Aquele dia prometido, 
 à antiga fé de nossos pais!
Dia em que o mal será banido,
mudando em risos nossos ais!

3. Quando, felizes o veremos, 
no firmamento despontar 
e a espargir clarões supremos,
da Terra as trevas dissipar?

4. Filha de reis, ó Virgem pura, 
sai da modesta posição.
Em ti, embora criatura,
de Deus se fez a encarnação!

PR: Ainda uma vez acenderemos uma 
vela da Coroa do Advento. O Senhor 
agora está mais próximo! Neste Quarto 
Domingo, toda a Coroa será iluminada! O 
Senhor Jesus vem ao nosso encontro. 
Mas, Ele não vem sozinho: é nos braços 
da Virgem Mãe que iremos encontrá-Lo. 
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Olhemos para ela e saberemos como se 
cumpre a vontade do Pai, como se   
recebe Cristo Jesus e como poderemos 
colocar nossa vida a serviço da       
humanidade!

CANTO

Acendemos hoje a última vela, 
Pois tão logo o Emanuel vai chegar. 
Com Maria, todos juntos, na espera,
“Deus-Conosco”, pro seu Reino implantar!

Meus  irmãos,  penitência  e oração
Arrumemos  nossa  casa co'alegria!
Logo  a  ela,  o  Senhor  vai chegar  
pelo  ventre  imaculado  de Maria.

PR.: Oremos: Acendendo esta vela, nós 
vos pedimos, ó Deus, que a luz da vossa 
graça sempre nos preceda e acompanhe 
para que, esperando ansiosamente a 
vinda d'Aquele que a Virgem concebeu, 
possamos obter a vossa ajuda nesta vida 
e na outra. Por Cristo, nosso Senhor.

AS.: Amém!

PR: O Senhor disse: “Quem dentre vós 
estiver sem pecado, atire a primeira 
pedra”. Reconheçamo-nos todos    
pecadores e perdoemo-nos mutuamente 
do fundo do coração.

PR: Senhor,  que  vindes  visitar  vosso  
povo na  paz,  tende  piedade  de  nós. 
PR: Cristo, que vindes salvar o que   
estava perdido,  tende  piedade  de  nós. 
PR: Senhor,  que  vindes  criar  um  
mundo novo,  tende piedade de nós. 

AS: Senhor,  tende  piedade!  
Cristo,  tende piedade  de  nós.  
Senhor,  piedade, piedade de nós. (2x).

PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.

AS: Amém.

PR: Derramai, ó Deus, a vossa graça em 
nossos corações para que, conhecendo 
pela mensagem do Anjo a encarnação de 
vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e 
cruz, à glórias da ressurreição. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

AS: Amém.

Leitura da Profecia de Miquéias. Assim 
1diz o Senhor: Tu, Belém de Éfrata,  

pequenina entre os mil povoados de 
Judá, de ti há de sair aquele que dominará 
em Israel; sua origem vem de tempos 
remotos, desde os dias da eternidade. 
2Deus deixará seu povo ao abandono, até 
ao tempo em que uma mãe der à luz; e o 
resto de seus irmãos se voltará para os 

3filhos de Israel. Ele não recuará, apas-
centará com a força do Senhor e com a 
majestade do nome do Senhor seu Deus; 
os homens viverão em paz, pois ele agora 
estenderá o poder até aos confins da 

4terra, e ele mesmo será a Paz. Palavra do 
Senhor.

AS: Graças a Deus.

R. Iluminai a vossa face sobre nós,
convertei-nos para que sejamos salvos!

2aÓ Pastor de Israel, prestai ouvidos. †
cVós que sobre os querubins vos assentais,*
aparecei cheio de glória e esplendor!
3bDespertai vosso poder, ó nosso Deus*
e vinde logo nos trazer a salvação! R.

15Voltai-vos para nós, Deus do universo!†
Olhai dos altos céus e observai.*
Visitai a vossa vinha e protegei-a!
16Foi a vossa mão direita que a plantou;*
protegei-a, e ao rebento que firmastes! R.

18Pousai a mão por sobre o vosso Protegido,*
o filho do homem que escolhestes para vós!
19E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus!*
Dai-nos vida, e louvaremos vosso nome! R.

Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos: 
5Ao entrar no mundo, Cristo afirma: “Tu 
não quiseste vítima nem oferenda, mas 

6formaste-me um corpo. Não foram do 
teu agrado holocaustos nem sacrifícios 
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Pai todo-poderoso, donde há de vir a 
julgar os vivos e os mortos. Creio no 
Espírito Santo; na Santa Igreja Católica;
na comunhão dos santos; na remissão 
dos pecados; na ressurreição da  
carne; na vida eterna. Amém.

Sugere-se que a equipe de liturgia formule 
preces que expressem a vida da comunidade.

PR: A Deus, nosso Pai, que em sua   
infinita bondade nos amou por primeiro, 
apresentamos nossa prece de esperança,
para que ele se compadeça de nós:

AS: Ouvi, Senhor, a nossa oração!

1. Pela Santa Igreja de Deus, para que, 
pela fidelidade ao Evangelho e pelo amor 
preferencial aos pobres e marginalizados,
abra caminhos para o anúncio da Boa 
Nova da salvação, é o que vos pedimos.

2. Pelos nossos governantes, para que 
reconheçam em Jesus o único Salvador 
e sirvam ao povo com sabedoria e 
honestidade, é o que vos pedimos.

3. Por todos nós aqui reunidos, para que, 
a exemplo de Maria, sejamos solidários 
às necessidades do nosso próximo com 
gestos de doação e gratuidade, é o que 
vos pedimos.

PR: Senhor, vós nunca faltais às vossas
promessas; que vossa graça disponha
nossos corações a acolher-vos e 
permanecer fiéis a vós. Por Cristo, nosso 
Senhor.

AS: Amém.
Louvor e Ação de Graças.

Ver número 25 deste folheto

A nossa oferta apresentamos no altar
E te pedimos: Vem, Senhor, nos libertar!

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 de nossa terra
E as lutas dos filhos teus,
Serão, pela tua graça,
Pão vivo, que vem dos céus.

7pelo pecado. Por isso eu disse: ‘Eis que 
eu venho. No livro está escrito a meu 
respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua 

8vontade’”. Depois de dizer: “Tu não 
quiseste nem te agradaram vítimas, 
oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo 
pecado” - coisas oferecidas segundo a 

9Lei - ele acrescenta: “Eu vim para fazer a 
tua vontade”. Com isso, suprime o   
primeiro sacrifício, para estabelecer o 

10segundo. É graças a esta vontade que 
somos santificados pela oferenda do 
corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez 
por todas. Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Eis a serva do Senhor; 
cumpra-se em mim a tua palavra!  

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: ✠ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas.
AS: Glória a vós, Senhor.
39Naqueles dias, Maria partiu para a 
região montanhosa, dir igindo-se,   
apressadamente, a uma cidade da 

40Judéia. Entrou na casa de Zacarias e 
41cumprimentou Isabel. Quando Isabel 

ouviu a saudação de Maria, a criança 
pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia 

42do Espírito Santo. Com um grande grito, 
exclamou: “Bendita és tu entre as   
mulheres e bendito é o fruto do teu    

43ventre! Como posso merecer que a mãe 
44do meu Senhor me venha visitar? Logo 

que a tua saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança pulou de alegria no 

45meu ventre. Bem-aventurada aquela 
que acreditou, porque será cumprido, o 
que o Senhor lhe prometeu”. Palavra da 
Salvação.

AS: Glória a vós, Senhor.

Creio em Deus Pai todo-poderoso, 
criador do céu e da terra. E em Jesus 
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, 
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;     
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos 
céus; está sentado à direita de Deus 

PR: Orai, irmãos e irmãs, ...

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 mesmo Espírito
Santo, que trouxe a vida ao seio de
Maria, santifique estas oferendas,
colocadas sobre o vosso altar. Por Cristo,
nosso Senhor.

AS: Amém.

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: Corações ao alto.
AS: O nosso coração está em Deus.
PR: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
AS: É nosso dever e nossa salvação.

PR: Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e       
todo-poderoso. Nós vos louvamos, 
bendizemos e glorificamos pelo mistério 
da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do antigo 
adversário nos veio a desgraça, mas do 
seio virginal da Filha de Sião germinou 
aquele que nos alimenta com o pão do 
céu e garante para todo o gênero humano 
a salvação e a paz. Em Maria, é-nos dada 
de novo a graça que por Eva tínhamos 
perdido. Em Maria, mãe de todos os 
seres humanos, a maternidade, livre do 
pecado e da morte, se abre para uma 
nova vida. Se grande era a nossa culpa, 
bem maior se apresenta a divina      
misericórdia em Jesus Cristo, nosso 
Salvador. Por isso, enquanto esperamos 
sua chegada, unidos aos anjos e a todos 
os santos, cheios de esperança e alegria, 
nós vos louvamos, cantando (dizendo) a 
uma só voz:

AS:  Santo, Santo, Santo, Senhor Deus 
do universo! O céu e a terra proclamam 
a vossa glória. Hosana nas alturas! 
Bendito o que vem em nome do Senhor! 
Hosana nas alturas!

PR: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. Santificai, pois, 
estas oferendas, derramando sobre elas 
o vosso Espírito, a fim de que se tornem 
para nós o Corpo e o Sangue de Jesus ✠ 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.

AS: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

PR: Estando para ser entregue e abraçando 
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livremente a paixão, 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. 

PR: 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 DERRAMADO 

POR VÓS E POR TODOS, 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

PR: Eis o mistério da fé!

AS: Todas as vezes que comemos deste 
p ã o  e  b e b e m o s  d e s t e  c á l i c e , 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!

PR: Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Filho, nós 
vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o 
cálice da salvação; e vos agradecemos 
por que nos tornastes dignos de estar 
aqui na vossa presença e vos servir.

AS: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

PR:  E nós vos supl icamos que, 
par ticipando do Corpo e Sangue de 
Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo.

AS: Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

PR: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 
que se faz presente pelo mundo inteiro: 
que ela cresça na caridade, com o papa 
Francisco, com o nosso bispo Marco 
Aurélio, Evaristo, bispo da Prelazia de 
Marajó, nossa Igreja irmã, e todos os 
ministros do vosso povo.

AS: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

PR: Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na 
esperança da ressurreição e de todos os 
que partiram desta vida: acolhei-os junto 
a vós na luz da vossa face.

AS: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

PR: Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos participar 
da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe 
de Deus, São José, seu esposo, com os 
santos Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos 

louvarmos e glorificarmos por Jesus 
Cristo, vosso Filho.

AS: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

PR: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade 
do Espírito Santo, toda a honra e toda a 
glória, agora e para sempre.

AS: Amém.

AS: Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome; venha a 
nós o vosso reino, seja feita a vossa 
vontade,  assim na terra como no céu; o 
pão nosso de cada dia nos dai hoje, 
perdoai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido, e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal.

PR: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela 
vossa misericórdia, sejamos sempre 
livres do pecado e protegidos de todos os 
perigos, enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.

AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre!

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu 
vos dou a minha paz. Não olheis os  
nossos pecados, mas a fé que anima 
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
AS: Amém.

PR: A paz do Senhor esteja sempre  
convosco.

AS: O amor de Cristo nos uniu.

AS: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, dai-nos a paz.

PR: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o  
pecado do mundo.

AS: Senhor, eu não sou digno(a) de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo(a).

1. Povo de Deus foi assim:

Deus cumpriu a Palavra que diz:
“Uma virgem irá conceber”,
e a visita de Deus me fez mãe!
Mãe do Senhor, nossa mãe,
nós queremos contigo aprender 
a humildade, a confiança total,
e escutar o teu Filho que diz:

Senta comigo à minha mesa, 
nutre a esperança, 
reúne os irmãos! 
Planta meu Reino 
transforma a terra, 
mais que coragem, tens minha mão!

2. Povo de Deus foi assim:
nem montanha ou distância qualquer
me impediu de servir e sorrir.
Visitei com meu Deus. Fui irmã!
Mãe do Senhor, nossa mãe,
nós queremos contigo aprender
desapego, bondade, teu "sim",
e acolher o teu Filho que diz:

3. Povo de Deus, foi assim:
meu menino cresceu e entendeu,
que a vontade do Pai conta mais,
e a visita foi Deus quem nos fez!
Mãe do Senhor, nosso mãe,
nós queremos contigo aprender
a justiça, a vontade do Pai,
e entender o teu Filho que diz:

4. Povo de Deus, foi assim:
da verdade jamais se afastou.
Veio a morte e ficou nosso Pão.
Visitou-nos e espera por nós!
Mãe do Senhor, nossa mãe,
nós queremos contigo aprender 
a verdade, a firmeza, o perdão,
e seguir o teu Filho que diz:

PR: Ó Deus todo-poderoso, tendo nós 
recebido o penhor da eterna redenção, 
fazei que, ao aproximar-se a festa da 
salvação, nos preparemos com maior 
empenho para celebrar dignamente o 
mistério do vosso Filho. Que vive e reina 
para sempre.

AS: Amém.

PR: Enviai, Senhor, muitos operários para 
vossa messe.

AS: Pois a messe é grande, Senhor, e os 
operários são poucos.
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PR: O Senhor esteja convosco.

AS: Ele está no meio de nós.

PR: Que o Deus onipotente e misericordioso
vos ilumine com o advento do seu Filho, 
em cuja vinda credes e cuja volta esperais,
e derrame sobre vós as suas bênçãos. 

AS: Amém!

PR: Que durante esta vida ele vos torne 
firmes na fé, alegres na esperança,  
solícitos na caridade.

AS: Amém!

PR: Alegrando-vos agora pela vinda do 
Salvador feito homem, sejais recompensa-
dos com a vida eterna, quando vier de novo 
em sua glória.

AS: Amém!

PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho  e Espírito Santo.✠

AS: Amém.

Se o ministro não for Sacerdote ou Diácono,
invocando a bênção de Deus, persigna-se, 

dizendo.

PR: todo-poderoso, Pai e Filho e O Senhor 
Espírito Santo nos abençoe e nos guarde.

AS: Amém.

Como o sol nasce da aurora,
de Maria nascerá
Aquele que a terra seca
em jardim converterá
Ó Belém, abre teus braços
ao Pastor que a ti virá.
Emanuel, Deus conosco,
Vem ao nosso mundo, vem!

1. Ouve, ó Pastor do teu povo,
vem do alto céu onde estás!
Emanuel, Deus conosco,
Vem ao nosso mundo, vem!

2. Vem teu rebanho salvar,
Mostra o amor que lhe tens!
Emanuel, Deus conosco,
Vem ao nosso mundo, vem!

3. Salva e protege esta vinha,
Foi tua mão que a plantou!
Emanuel, Deus conosco,
Vem ao nosso mundo, vem!

Na Celebração da Palavra

Terminada  a  Oração  dos  Fiéis,  faça-se a coleta 
como de costume. 

Animador: Neste momento de partilha, 
ajudemos, com o coração alegre, nas 
necessidades de nossa comunidade, 
expressando nossa gratidão a Deus. 
Façamos a partilha cantando:

1. De mãos estendidas
Ofertamos o que de graça recebemos

1. A natureza tão bela,
Que é louvor, que é serviço;
O Sol que ilumina as trevas,
Transformando-as em luz;
O dia que nos traz o pão
E a noite que nos dá repouso;
Ofertamos ao Senhor
O louvor da criação

Terminada a coleta, canta-se um hino de louvor. O 
ministro extraordinário da Eucaristia dirige-se ao  
lugar onde se conserva a Eucaristia, toma o 
cibório ou recipiente com o Corpo do Senhor, 
coloca-o sobre o altar e faz genuflexão. NESTE 
MOMENTO NÃO SE FAZ ADOÇÃO AO SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO, após o canto ou oração reza-se a 
oração do Pai Nosso.

Animador: Vamos acolher em nosso 
meio Jesus Eucarístico, cantando:

O Pão da Vida, a Comunhão, 
nos une a Cristo e aos irmãos. 
E nos ensina abrir as mãos 
para partir, repartir o pão. (bis)

1. Lá no deserto a multidão 
com fome segue o Bom Pastor. 
Com sede busca a nova palavra: 
Jesus tem pena e reparte o pão.

PR: Senhor, lembrando-nos de que  
estamos no tempo do Advento, tempo de 
ansiosa expectativa e de promissora 
esperança, diante de vosso sacramento, 
colocamo-nos como comunidade em 
marcha, que aguarda a vossa vinda, 
dizendo:

AS: Somos gente de esperança que 
caminha rumo ao Pai. 

PR: Vireis, Senhor, mais uma vez, para
selar conosco vossa aliança, uma    

aliança que não tem começo nem fim: é 
eterna, como eterno é o vosso amor. Por 
isso dizemos:

AS: Somos gente de esperança que 
caminha rumo ao Pai. 

PR: Preparando vossa vinda em      
comunhão com o universo inteiro, que 
geme, em dores de parto, à espera da 
plena libertação, rendemo-vos todo o 
nosso louvor:

AS: Somos gente de esperança que 
caminha rumo ao Pai. 

PR.: Pela graça que nos concedeis de 
entrar convosco no mundo novo que 
vamos construindo pela fé que professamos
em comunidade, nós renovamos nossa 
esperança:

AS: Somos gente de esperança que 
caminha rumo ao Pai. 

Em seguida, convida os fiéis à oração do Senhor:

PR: Antes de participar do banquete da 
Eucaristia, sinal de reconciliação e   
vínculo de união fraterna, rezemos,  
juntos, como o Senhor nos ensinou:

AS: Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome; venha a 
nós o vosso reino, seja feita a vossa 
vontade,  assim na terra como no céu; o 
pão nosso de cada dia nos dai hoje, 
perdoai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido, e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal.

Em seguida, o ministro faz genuflexão, toma a 
hóstia e, elevando-a um pouco sobre o cibório ou 
recipiente, voltado para os que vão comungar, diz:

PR: Felizes os convidados para a Ceia do 
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo.

AS: Senhor, eu não sou digno(a) de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo(a).

*Canto de Comunhão e Oração depois da 
Comunhão, ver número 19 e 20 deste folheto.
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24 CANTO FINAL

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS

25 CANTO DE PARTILHA E LOUVOR
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