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QUARTO DOMINGO DO ADVENTO – ANO A
COR LITÚRGICA: ROXO
INTRODUÇÃO – Com: Irmãos caríssimos: neste quarto domingo do Advento, unidos à Virgem Maria e a São
José, nós reforçamos a nossa preparação imediata para o Natal buscando, por meio do silêncio e da
oração, renovar nossa disposição em servir ao nosso Redentor. Fiquemos de pé e, com renovada
esperança, iniciemos a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: DAS ALTURAS ORVALHAM OS CÉUS/ E AS NUVENS, QUE CHOVAM
JUSTIÇA,/ QUE A TERRA SE ABRA AO AMOR/ E GERMINE O DEUS SALVADOR. (BIS) / 1. Foste amigo
antigamente,/ desta terra que amaste,/ deste povo que escolheste;/ Sua sorte melhoraste,/ perdoaste
seus pecados,/ tua raiva acalmaste. / 2. Vem de novo restaurar-nos!/ Sempre irado estarás,/ indignado
contra nós?/ E a vida não darás?/ Salvação e alegria,/ outra vez, não nos trarás? / 3. Escutemos suas
palavras./ É de paz que vai falar;/ Paz ao povo, a seus fiéis,/ a quem dele se achegar./ Está perto a
salvação/ e a glória vai voltar. / 4. Eis: amor, fidelidade/ vão unidos se encontrar,/ bem assim, justiça e paz/
vão beijar-se e se abraçar./ Vai brotar fidelidade/ e justiça se mostrar. / 5. E virão os benefícios/ do Senhor
a abençoar/ e os frutos de amor/ desta terra vão brotar./ A justiça diante dele e a paz o seguirá. 6. Glória
ao Pai onipotente,/ ao que vem, glória e amor./ Ao Espírito cantemos:/ Glória a nosso Defensor!/ Ao Deus
Uno e Trino demos/ a alegria do louvor.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
CEL.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam
convosco. TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. COROA DO ADVENTO
Com.: Encerramos, hoje, o rito da Coroa do Advento que representa a expectativa alegre da chegada do
Salvador. Jesus está a caminho de nossa casa. Preparemo-nos de forma imediata para receber Cristo-Luz
do mundo em nossos corações e em nossas famílias.
(após acender as velas, o celebrante reza a seguinte oração)
CEL.: OREMOS: Senhor, acendemos as velas desta coroa para que possamos preparar nossos corações para
o advento do vosso Filho. Protegei-nos dos maus costumes e inflamai nossos corações a uma contínua
conversão de vida, para que servindo a Vós em nossos irmãos, possamos fugir da escuridão do pecado e ir
ao encontro do nosso Salvador, Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo.
TODOS: Amém.
4. ATO PENITENCIAL - CEL.: No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte
de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. CEL.: Senhor, que viestes ao mundo para
nos salvar, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, que

continuamente nos visitais com a graça do vosso Espírito, tende piedade de nós. TODOS. CRISTO, TENDE
PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, tende piedade de nós.
TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza à vida eterna. TODOS: AMÉM.
5. ORAÇÃO DO DIA - CEL.: OREMOS: (Pausa) - Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações para
que, conhecendo pela mensagem do Anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz,
à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Deus preparou o seu povo para receber o Messias, nascido de uma Virgem por obra do Espírito
Santo. Ouçamos com atenção.
6. 1ª LEITURA (Is 7, 10-14) – Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Naqueles dias, 10O Senhor falou com Acaz, dizendo: 11“Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal,
quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu”. 12Mas Acaz respondeu: “Não
pedirei nem tentarei o Senhor”. 3Disse o profeta: “Ouvi então, vós, casa de Davi; será que achais pouco
incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? 14Pois bem, o próprio Senhor vos dará um
sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Palavra do
Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 24) - REFR.: O REI DA GLÓRIA É O SENHOR ONIPOTENTE; ABRI AS
PORTAS PARA QUE ELE POSSA ENTRAR! / 1. Ao Senhor pertence a terra/ E o que ela encerra;/ O mundo
inteiro com os seres/ Que o povoam;/ Porque ele a tornou firme sobre os mares/ E sobre as águas a
mantém inabalável. / 2. “Quem subirá até o monte do Senhor,/ Quem ficará em sua santa habitação?”/
“Quem tem mãos puras/ E inocente o coração,/ Quem não dirige sua mente para o crime”. / 3. Sobre este
desce a bênção do Senhor/ E a recompensa de seu Deus e Salvador”./ É assim a geração dos que o
procuram,/ E do Deus de Israel buscam a face.
8. 2ª LEITURA (Rm 1, 1-7) – Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
1
Eu Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, 2que pelos
profetas havia prometido, nas Sagradas Escrituras 3e que diz respeito a seu Filho, descendente de Davi
segundo a carne, 4autenticado como Filho de Deus com poder, pelo Espírito de Santidade que o
ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, Nosso Senhor. 5É por Ele que recebemos a graça da vocação para o
apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória de seu
nome. 6Entre esses povos estais também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. 7A vós todos que
morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de
nosso Senhor, Jesus Cristo. Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA! (BIS) / 1. Uma virgem conceberá
(bis)/ E um filho nos dará (bis)/ Deus conosco, Emanuel! (bis)

10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Mt 1, 18-24) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ
NO MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. TODOS: GLÓRIA A
VÓS, SENHOR!
CEL.: 18A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e, antes
de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. 19José, seu marido, era justo e, não
querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria, em segredo. 20Enquanto José pensava nisso, eis que o
anjo do Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse: “José, Filho de Davi, não tenhas medo de receber
Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. 21Ela dará à luz um filho, e tu lhe
darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados”. 22Tudo isso aconteceu para se
cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: 23”Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele
será chamado pelo nome de Emanuel, que significa: Deus está conosco”. 24Quando acordou, José fez
conforme o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou sua esposa. Palavra da Salvação.
TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR.
11. HOMILIA
12. PROFISSÃO DE FÉ - 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 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.
13. ORAÇÃO UNIVERSAL - CEL.: Irmãos e irmãs, roguemos ao Pai que escute as nossas preces e digamos
com fé: Ouvi-nos, Senhor!
TODOS: OUVI-NOS, SENHOR!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que seus constantes apelos em favor da concórdia, do diálogo
e da paz sejam acolhidos pelos governantes de todas as nações, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI-NOS, SENHOR!
2) Pelos povos que estão em guerra, para que o Natal do Senhor traga-lhes paz, prosperidade e união,
rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI-NOS, SENHOR!
3) Pelos jovens do mundo inteiro, para que a celebração do nascimento de Cristo faça renascer em seus
corações o bom propósito de colaborarem na construção de um mundo novo, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI-NOS, SENHOR!
4) Pela nossa comunidade, para que se prepare com fervor, amor e fé para o Natal do Senhor que se
aproxima, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI-NOS, SENHOR!
(Preces Espontâneas):

CEL: Ouvi, ó Deus, os pedidos da Igreja que se prepara para celebrar o nascimento de Cristo Jesus, que é
Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – REFR.: EIS, SENHOR, A TUA VINHA. FRUTOS MIL TE TRAZ, SENHOR. MAS TEU
POVO QUE CAMINHA, MAIS QUE FRUTO É DOM DE AMOR. / 1. Do céu vai descer o Cordeiro! É dom, puro
dom, salvação. No altar do penhor verdadeiro também vamos ser oblação. / 2. Na terra já brota a
esperança, e a graça de Deus vem dizer que o povo da Nova Aliança também oferenda vai ser. / 3. Irmãos
na fé viva exultantes, partilham o pão sempre mais. E campos já mais verdejantes também já se tornam
trigais.
15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Ó Deus, que o mesmo Espírito Santo, que trouxe a vida ao seio
de Maria, santifique essas oferendas colocadas sobre o vosso altar. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III – MR (p. 483) – Prefácio do Advento II A – Maria, a nova Eva – MR (p.409) 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:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor,
porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a
todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr
do sol, um sacrifício perfeito.
TODOS: SANTIFICAI E REUNI O VOSSO POVO!
CEL.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para
serem consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
CEL.: Na noite em que ia ser entregue, 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. 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 A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO
EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
TODOS: ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO. VINDE,
SENHOR JESUS!
CEL.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa
ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em
ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo
e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
CEL.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a
Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que
não cessam de interceder por nós na vossa presença.
TODOS: FAZEI DE NÓS UMA PERFEITA OFERENDA!
CEL.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a
salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: o
vosso servo o Papa Francisco, o nosso Bispo Sergio, seus auxiliares (Leonardo, Valdir e José Aparecido) com
os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
CEL.: Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de
misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
CEL.: Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa
glória, por Cristo, Senhor nosso.
TODOS: A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA!
CEL.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
TODOS: AMÉM.
18. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE COMUNHÃO – REFR.: SALVE MARIA, TU ÉS A ESTRELA VIRGINAL DE NAZARÉ. ÉS A MAIS
BELA ENTRE AS MULHERES, CHEIA DE GRAÇA, ESPOSA DE JOSÉ. (BIS) / 1. O Anjo Gabriel foi enviado à
vilazinha de Nazaré, para dar um recado lá do céu àquela moça que casara com José. / 2. Maria, ao ver o
Anjo, se espantou e o Anjo disse nada temer, pois ela tem cartaz lá pelo céu e o próprio Deus, um dia, dela

irá nascer. / 3. Maria acha difícil esta mensagem e o Anjo afirma que Deus fará e sua prima Izabel, embora
velha, vai ter um filho que João se chamará. / 4. Maria fez-se escrava do Senhor e apresentou-se para a
missão, de ser a Imaculada Mãe de Deus, contribuindo para a nossa salvação.
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) 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. TODOS:
AMÉM.

RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL - MR (p. 520)
CEL.: O Senhor esteja convosco.
TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
CEL.: 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.
TODOS: AMÉM.
CEL.: Que durante esta vida ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade.
TODOS: AMÉM.
CEL.: Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida eterna,
quando vier de novo em sua glória.
TODOS: AMÉM.
CEL.: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
LEITURAS DA SEMANA
Seg. S. João Câncio, Presb., Cm Fac; Ml 3, 1-4.23-24; Sl 24(25); Lc 1, 57-66
Ter. 2Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16; Sl 88 (89); Lc 1, 67-79 - Missa Vespertina da Vígilia do natal Is 62,1-5; Sl 88
(89); Mt1,1-25.
Qua. Missa da Noite de Natal: Is 9,1-6; Sl 95 (96); Tt 2, 11-14; Lc2,1-14; Missa do dia: Is 52,7-10; Sl 97 (98);
Hb 1,1-6; Jo 1, 1-18.
Qui. S. Estêvão. Diácono. Protomártir. Festa. At 6, 8-10;7,54-59; Sl 30 (31); Mt 10, 17-22.
Sex. S. João. Ap e Evangelista. Festa 1 Jo 1,1-4; Sl 96 (97); Jo 20, 2-8.
Sab. Ss. Inocentes. Mártires. Festa. 1 Jo 1,5 – 2,2: Sl 123 (124); Mt 2, 13-18.

Quarta Semana do Saltério
Quarto Domingo do Advento
"Baixe os áudios e as partituras das músicas desse domingo no site: www.arquidiocesedebrasilia.com.br
formação/áudios e partituras”.

