
Nº 2.139  (Ano C/roxo)     4º Domingo do Advento           20 de dezembro de 2015

ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA
ANO SANTO DA MISERICÓRDIA
SANTAS MISSÕES POPULARES

"BEM-AVENTURADA AQUELA QUE ACREDITOU"

01. MOTIVAÇÃO
C. Queridos irmãos e irmãs. A Trindade
Santa nos reúne em seu amor. Preparando-
nos para a vinda do Senhor, aproximemo-
nos do Deus da vida que escolheu habitar
entre nós para nos conduzir pelos caminhos
da salvação.
Refrão: Maria do Sim, ensina-me a vi-
ver meu sim.

C. Celebramos o 4º domingo do Advento.
A liturgia nos mostrará a verdadeira mora-
da do Senhor: é o coração de cada ho-
mem e mulher que se coloca a serviço do
projeto de salvação. Demos o nosso sim
de forma integral. Neste intuito cantemos
com alegria.

02. CANTO
O Senhor está pra chegar... nº 124

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Felizes e cheios de esperança, saude-
mos a Trindade Santa que nos acolhe em
seu amor-comunhão, cantando: Em nome
do Pai, em nome do Filho...
D. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor
de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comu-
nhão do Espírito Santo estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. RITO DA COROA DO ADVENTO
D. Hoje acendemos a 4ª vela da coroa do
Advento:  a branca. Ela nos lembra o pró-
prio Messias, o Salvador, que é a luz do



mundo. Significa a paz que o Menino Deus
veio trazer. Velas são vidas que se imolam
na liturgia do amor a Deus e ao próximo.
(Acende-se a vela branca - as velas roxa, verde e
rosa já devem estar acesas).
D. A nossa proteção está no Nome do Se-
nhor.
Todos: Que fez o céu e a terra.
D. Oremos: Senhor acendemos as ve-
las desta coroa para que possamos nos
preparar para o advento do Vosso Fi-
lho. Por intercessão da Vossa Mãe
Santíssima protegei-nos das más ações.
Enchei nossos corações de contínua
conversão. Servindo a Vós, possamos
fugir da escuridão do pecado e ir ao en-
contro do nosso Salvador, que vive e
reina na unidade do Espírito Santo.
Eis a luz da quarta vela... n° 136, 4ª estro-
fe.

05. DEUS NOS PERDOA
D. Frente às nossas fraquezas, reconheça-
mos o amor misericordioso de Deus nosso
Pai. Clamemos por sua compaixão, cantan-
do:
Ó Deus bondade... nº 185
D. Deus, rico em misericórdia, tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna. Amém.

06. ORAÇÃO
D. Derramai, ó Deus, a vossa graça em
nossos corações para que, conhecendo
pela mensagem do anjo a encarnação
do vosso Filho, cheguemos, por sua pai-
xão e cruz, à glória da ressurreição. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Fi-
lho na unidade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. As leituras nos mostram que Deus esco-
lhe o lugar de Sua habitação para nos dar a

salvação. Com atenção, escutemos a Pala-
vra de Deus que será proclamada.

PRIMEIRA LEITURA: Mq 5, 1-4a

L.1 Leitura da Profecia de Miquéias.

SALMO RESONSORIAL 79(80)
Refrão: Iluminai a vossa face sobre nós,
convertei-nos para que sejamos salvos!

SEGUNDA LEITURA: Hb 10, 5-10

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Lc 1, 39-45

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia... Eis a serva do Senhor... nº 348

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Na primeira leitura o profeta Miquéias en-
sina que o Senhor agirá conforme o seu es-
tilo. O Salvador não nascerá numa grande
cidade, como Jerusalém. Será num povoa-
do, em Belém. Não virá de família rica e
poderosa. Será numa família pobre. Assim
também foi com Davi.
A segunda leitura convida-nos a sermos dó-
ceis e obedientes como Jesus. Assim Deus
manifestará seu grande amor através da
nossa fragilidade.
Geralmente Deus escolhe instrumentos sim-
ples para realizar suas obras, como vemos
no Evangelho de hoje. Esta profecia se re-
alizou em Jesus, o Filho de Maria.
Quando Maria e Isabel se encontram, tro-
cam entre si frases da Bíblia. Elas fazem alu-
são a personagens do Antigo Testamento.



Maria chegando saudou Isabel. Esta sau-
dação tem um sentido importante: é o sinal
de que o Esperado chegou ao mundo. Com
Ele teve início o reino de paz anunciado pelos
profetas.
As palavras que Isabel dirige a Maria: "Ben-
dita és tu entre as mulheres" não são novas.
Outras mulheres do Antigo Testamento as
receberam. Uma é Jael (Jz 5,24) e a outra
é Judite (Jt 13,18). Elas tinham conseguido
aniquilar os inimigos do seu povo. Aplican-
do a Maria, Lucas ensina que ela é um ins-
trumento simples. Através dela Deus reali-
za o acontecimento mais extraordinário da
história: dá aos homens o seu próprio Fi-
lho.
Esta frase de Isabel: "Donde me vem esta
honra de vir a mim a mãe do meu Senhor" é
do Antigo Testamento. Foi pronunciada
pelo rei Davi quando a Arca da Aliança foi
transportada para Jerusalém (2Sm 6,9).
Lucas pois, apresenta Maria como a nova
Arca da Aliança. Quando Deus fez-se ho-
mem, foi no seio de uma mulher. Não o fez
num templo, num lugar sagrado.O Filho de
Maria é o próprio Senhor.
Onde Maria chegava, havia muita alegria: o
Batista estremece de felicidade (v.41); Isa-
bel proclama sua alegria por ter sido visita-
da pelo Senhor (v.42); os pobres exultam
porque chegou a hora da própria liberta-
ção (v.46-48). E nós cristãos? Provocamos
alegria ou tristeza onde chegamos?
Maria é proclamada "Bem-aventurada"
porque "acreditou no cumprimento das pa-
lavras do Senhor" (v.45). Os homens duvi-
dando das promessas de Deus, preferiram
confiar em si mesmos, nas próprias ideias e
projetos. Assim acabaram por fracassar.
Maria, ao contrário, é "Bem-aventurada"
porque depositou sua confiança em Deus.
Cultivou a certeza de que a Palavra de Deus

teria se cumprido. Maria nos ensina que vale
a pena confiar sempre na Palavra do Se-
nhor.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos com amor e carinho a nos-
sa fé que da Igreja recebemos.
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Elevemos ao Pai com amor e confiança
os nossos pedidos. A cada prece, rezemos:
Ouvi Deus de amor o nosso clamor.
L. Senhor, olhai para vossa Igreja, enquan-
to caminha nesse mundo. Para que seja sem-
pre mais sinal do vosso amor entre os ho-
mens. Rezemos.
L. Ensina-nos a cada dia buscarmos ser
pedras vivas do vosso reino em meio aos
irmãos e irmãs mais necessitados. Rezemos.
L. Pedimos por nós aqui reunidos. Para que
como Maria respondamos um sim genero-
so e livre ao vosso chamado. Rezemos.
L. Senhor, quereis unir-Vos aos homens.
Concedei-nos acolher na fé Jesus, o vosso
Filho. Unidos a Ele estejamos mais perto
de Vós. Rezemos.
L. Abençoai nosso bispo emérito Dom
Aldo, que completa 59 anos de vida sacer-
dotal. Seja ele iluminado ainda mais pelo
vosso Espírito. Rezemos.
L. Chico Mendes foi assassinado há 27
anos. Por todos que dão a sua vida em de-
fesa da ecologia. Rezemos.
L. Pe. Gabriel Maire foi assassinado há 26
anos em Vitória. Para que seu testemunho
continue nos motivando na busca por justi-
ça. Rezemos.
D. Pai misericordioso, Vos pedimos: acolhei
nossas preces. Acolhei também aquelas que
ficaram no silêncio do nosso coração. Vos
pedimos por Cristo Nosso Senhor. Amém.
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Leituras para a Semana

2ª Ct 2, 8–14  / Sl 32(33) / Lc 1, 39-45
3ª 1Sm 1, 24-28 / Cânt: 1Sm 2, 1-6 / Lc 1, 46-56
4ª Ml 3, 14.23-24 / Sl 24(25) / Lc 1, 57-66
5ª Vigília de Natal
6ª Natal do Senhor
Sáb.: At 6, 8-10; 7, 54-59 / Sl 30(31) / Mt 10, 17-22

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS.
(Preparar um quadro de Dom Aldo para entrar
em procissão - pode ser as crianças da
catequese)
C. No Altar do Senhor coloquemos os fru-
tos de nossas vidas: o que somos e temos.
Com as nossas ofertas apresentemos a vida
e o ministério de nosso bispo emérito Dom
Aldo.
As nossas mãos se abrem... nº 476

12. PAI NOSSO
D. Com amor e confiança, elevemos ao
Pai a oração que seu Filho nos ensinou:
Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Com o desejo profundo em nosso co-
ração de alcançarmos a paz desejada,
saudemo-nos em Cristo Jesus.
Esteja sempre com você... nº 547

14. AVISOS
- Combinar o horário para a celebração
da Noite de Natal.

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus todo-poderoso! Recebemos
o penhor  da eterna redenção. Fazei
que, ao aproximar-se a festa da salva-
ção, nos preparemos com maior empe-
nho para celebrar dignamente o misté-
rio do vosso Filho, que convosco vive
e reina para sempre. Amém.

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor nos abençoe e nos guarde.

T. Amém!
D. O Senhor nos mostre sua face e tenha
piedade de nós.
T. Amém!
D. O Senhor nos conceda a paz.
T. Amém!
D. Abençoe-nos Deus todo poderoso, Pai
e Filho e Espírito Santo. Amém!
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus!

17. CANTO
Da cepa brotou a rama... nº 770


