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QUARTO DOMINGO DO ADVENTO – ANO C - SÃO LUCAS
ANO DA FÉ
COR LITÚRGICA - ROXO
INTRODUÇÃO – Com: Irmãos caríssimos, com humildade e esperança, nós estamos aqui reunidos, nesta
celebração. Ao nosso lado está a Virgem Maria que nos ajuda a perceber que o Menino que vai nascer é o
nosso Redentor, o Príncipe da paz. Fiquemos de pé e, com espírito de fé, iniciemos a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: ABRE AS PORTAS, DEIXA ENTRAR O REI DA GLÓRIA. / É O TEMPO E ELE
VEM ORIENTAR A NOSSA HISTÓRIA. / 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.
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.: O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama
à conversão. CEL.: Senhor, que sois o defensor dos pobres, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE
PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, que sois o refúgio dos fracos, tende piedade de nós. TODOS. CRISTO, TENDE
PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, que sois a esperança dos pecadores, 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.: Irmãos, o Verbo se faz Carne em nosso meio quando aprendemos a permanecer na escuta de Sua
Palavra. Ouçamos, com amor, as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Mq 5, 1-4a) – Leitura da Profecia de Miquéias
Assim diz o Senhor: 1Tu, 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 o tempo em que uma mãe der à luz; e o resto de seus irmãos se voltará para os
filhos de Israel. 3Ele não recuará, apascentará 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 os confins da terra, 4e
ele mesmo será a Paz. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 79/80)
REFR.: ILUMINAI A VOSSA FACE SOBRE NÓS, / CONVERTEI-NOS PARA QUE SEJAMOS SALVOS! / 1. Ó
Pastor de Israel, prestai ouvidos. / Vós que sobre os querubins vos assentais, / aparecei cheio de glória e
esplendor! / Despertai vosso poder, ó nosso Deus / e vinde logo nos trazer a salvação! / 2. Voltai-vos para
nós, Deus do universo! / Olhai dos altos céus e observai. / Visitai a vossa vinha e protegei-a! / Foi a vossa
mão direita que a plantou; / protegei-a, e ao rebento que firmastes! / 3. Pousai a mão por sobre o vosso
Protegido, / o filho do homem que escolhestes para vós! / E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus! /
Dai-nos vida, e louvaremos vosso nome!
8. 2ª LEITURA ((Hb 10, 5-10) - Leitura da Carta aos Hebreus
Irmãos: 5Ao entrar no mundo, Cristo afirma: “Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um
corpo. 6Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. 7Por isso eu disse: ‘Eis que eu
venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade’”. 8Depois de dizer:
“Tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado” – coisas
oferecidas segundo a Lei – 9ele acrescenta: “Eu vim para fazer a tua vontade”. Com isso, suprime o
primeiro sacrifício, para estabelecer o segundo. 10É graças a esta vontade que somos santificados pela
oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A
DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! Eis a serva do Senhor; cumprase em mim a tua palavra!
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Lc 1, 39-45)- CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO
MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. TODOS: GLÓRIA A VÓS
SENHOR!
CEL.: 39Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade
da Judeia. 40Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel.41Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. 42Com um grande grito, exclamou:

“Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!” 43Como posso merecer que a mãe do
meu Senhor me venha visitar? 44Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de
alegria no meu ventre. 45Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido, o que o Senhor lhe
prometeu”. 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, amparados pela intercessão da Virgem Maria, façamos a
Deus nossos pedidos, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece!
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, para que, com sabedoria e entusiasmo, conduza a comunidade
cristã na vivência da Solenidade do Natal, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
2) Pelo nosso Arcebispo Dom Sérgio da Rocha e pelos sacerdotes de nossa Arquidiocese, para que,
vivendo na expectativa da vinda de Cristo, realizem com renovado ardor a missão de evangelizar,
rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
3) Pelos dirigentes de todas as Nações, povos e línguas, para que, rompendo com as barreiras do egoísmo
e do poder, busquem o bem comum no respeito à dignidade humana e cristã de todo cidadão, rezemos
ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
4) Por todos os que sofrem no corpo ou na alma, para que possam encontrar no amor de Cristo força para
a sua fé, certeza para sua esperança e conforto para sua dor, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
5) Para que a Virgem Maria, a Mãe do Salvador, nos conceda a alegria de estar com Deus e nos oriente na
vivência da fé e da caridade, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
(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 – 1. As nossas mãos se abrem, / mesmo na luta e na dor. / E trazem pão e vinho /
para esperar o Senhor. / REFR.: DEUS AMA OS POBRES / E SE FEZ POBRE TAMBÉM. / DESCEU À TERRA / E
FEZ POUSADA EM BELÉM. / 2. As nossas mãos se elevam / para, num gesto de amor, / retribuir a vida /
que vem das mãos do Senhor. / 3. As nossas mãos se encontram / na mais fraterna união. / Façamos deste
mundo / a grande “Casa do Pão”! / 4. As nossas mãos sofridas / nem sempre têm o que dar. / Mas vale a
própria vida / de quem prossegue a lutar.
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 II – MR (p 478)– 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, 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.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
CEL.: Estando para ser entregue e abraçando 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. 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, 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 porque nos tornastes dignos de estar aqui na Vossa
presença e Vos servir.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!

CEL.: E nós Vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
CEL.: Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na
caridade, com o papa Bento, com o nosso bispo Sergio e seu bispo auxiliar Leonardo, e todos os ministros
do Vosso povo.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
CEL.: 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.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
CEL.: Enfim, nós Vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a
Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos Apóstolos e todos os que neste mundo Vos serviram, a fim de
Vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, Vosso Filho.
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
CEL.: 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.
TODOS: AMÉM.
18. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE COMUNHÃO – (Antífona) 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. REFR.: EMANUEL,
DEUS CONOSCO, VEM AO NOSSO MUNDO, VEM! (bis)/ 1. Ouve, ó Pastor do teu povo,/ Vem do alto céu
onde estás! / 2. Vem teu rebanho salvar,/ Mostra o amor que lhe tens!/ 3. Salva e protege esta vinha,/ Foi
tua mão que a plantou!
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. 419)
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.

CANTO OPCIONAL
COMUNHÃO: REFR.: O SENHOR FEZ POR MIM MARAVILHAS, SANTO É SEU NOME! / 1- A minh’alma
engrandece o Senhor, / exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. / Pôs os olhos na humildade de Sua
serva, / doravante toda a terra cantará os meus louvores. / 2- O Senhor fez em mim maravilhas, / santo é
Seu Nome! / Seu amor para sempre se estende / sobre aqueles que O temem. / 3- Demonstrando o poder
do Seu braço / dispersa os soberbos. / Abate os poderosos de seus tronos / e eleva os humildes. / 4- Sacia
de bens os famintos, / despede os ricos sem nada. / Acolhe Israel, Seu servidor, / fiel a seu amor. / 5- E a
promessa que fez a nossos pais, / em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. / Glória ao Pai, ao Filho
e ao Santo Espírito, / desde agora e para sempre, pelos séculos, amém!
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: manhã: 2 Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16; Sl 88 (89); Lc 1, 67-79; Vígília de Natal: Is 62, 1-5; Sl 88 (89); At 13, 16-17.22-25; Mt 1, 125
Ter.: Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo - Is 9, 1-6; Sl 95 (96), 1-2a. 2b-3. 11-12. 13 (R/. Lc 2, 11); Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14
Qua.: Santo Estevão Diácono, Protomártir, festa. At 6, 8-10, 7,54-59; Sl 30 (31); Mt 10, 17-22
Qui.: S. João. Ap e Evangelista, festa. 1 Jo 1,1-4; Sl 96 (97); Jo 20, 2-8.
Sex.: Ss. Inocentes. Mártires. Festa. 1Jo 1,5 – 2,2: Sl 123; Mt 2, 13-18.
Sab.: S. Tomás Becket. Bispo. Mártir 1Jo 2,3-11; Sl 95; Lc 2, 22-35.

Quarta Semana do Saltério
Quarto Domingo do Advento
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO - Liturgia IV, VIII, CO Cantos e Orações.
Letras e cifras das músicas acessar: http://www.pastoraldamusica.com.br/

