
Nº 2.390 (Ano A/Roxo)    4º Domingo do Advento      22 de dezembro de 2019

DEUS ESTÁ CONOSCO, ELE NÃO NOS ABANDONA

 - Acendimento das velas do altar e das velas verde, roxa
e rosa da coroa do Advento com o refrão "Confiemo-nos
ao Senhor... " nº 10 ou outro que expressa confiança.

01. ACOLHIDA
C. Irmãos e irmãs, bem-vindos à Casa do Pai!
Estamos felizes, porque o Senhor está bem perto.
Hoje é o 4º Domingo do Advento. Nossa esperan-
ça se fortalece na certeza de que o Senhor cumpre
a sua promessa. Cantemos.

02. CANTO
O Senhor está pra chegar... nº 153

03. SAUDAÇÃO
D. Neste dia do Senhor, saudemos a Trindade San-
ta: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito

Santo. Amém.
D. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus
Cristo, nosso Senhor, estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor
de Cristo.

04. MOTIVAÇÃO
C. O Senhor está para chegar! Sua vinda na carne
é a realização das profecias do Antigo Testamento.
Deus é fiel às suas promessas. É Ele quem nos con-
duz pela história. Estejamos alegres! Demos teste-
munho da obediência e da fé, pois Deus se mani-
festa para instaurar o Seu Reinado.

05. ACENDIMENTO DA QUARTA VELA
D. O Messias virá. O anúncio de Isaías se cumpre
no ventre de Maria. José, homem justo e filho de
Davi, participa do Mistério da Encarnação. Deus
conduz a história da Salvação e o faz com nosso
auxílio. Acendendo a quarta vela, revigore em nos-
sos corações a esperança. Ela nos leva a participar
do projeto de salvação. Cantemos.
Eis a luz da Quarta vela... nº 166. (4ª estrofe)
- Um homem vestido de José traz a vela para o
acendimento da 4º vela do Advento. Outro vestido de
Anjo traz um cartaz com a seguinte frase: "NÃO TENHAS
MEDO, JOSÉ. RECEBE MARIA, A MÃE DO SALVADOR".
A frase é colocada em um local de destaque.

06. DEUS NOS PERDOA
D. Deus é sempre fiel às suas promessas. Nossas
correrias, fraquezas e medos fazem-nos perder a
esperança, fraquejar na fé, não ouvir a voz do Se-
nhor e desobedecer Sua vontade. Peçamos per-
dão a Deus por estas fraquezas. (silêncio). Cante-
mos.
Senhor, Senhor... nº 240.
D. Deus Todo-poderoso, rico em amor e miseri-



córdia, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. Amém.

07. ORAÇÃO
- Guardar um instante de silêncio para oração pessoal.
D. Derramai, ó Deus, a Vossa graça em nos-
sos corações para que, conhecendo pela men-
sagem 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.
Amém.

08. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: Is 7,10-14

L1. Leitura do Livro do Profeta Isaías.

SALMO RESPONSORIAL: 23(24)
Refrão: O rei da glória é o Senhor onipoten-
te; abri as portas para que ele possa entrar!

SEGUNDA LEITURA: Rm 1,1-7

L2. Leitura da Carta de São Paulo aos Roma-
nos.

EVANGELHO: Mt 1,18-24

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Eis a serva do Senhor... nº 351 ou Que
ditosa és tu... nº 357

Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
- O Senhor nunca abandona seu povo. A História
da Salvação mostra como o próprio Deus vem até
nós e nos salva pessoalmente em Jesus. Na Reve-
lação bíblica encontramos promessa e cumprimen-
to. Enquanto no Antigo Testamento lemos as pro-
messas de Deus, no Novo Testamento as encon-
tramos. O cumprimento da promessa do nascimento
do Messias se deu na plenitude dos tempos. O Pai
envia Seu próprio Filho (cf. Gl 4,4). Deus cumpre
a promessa, apesar da infidelidade do povo.
- Na leitura do Profeta Isaías, Acaz, descendente
de Davi e rei de Judá, estava vacilante em sua fé.
Parou de obedecer a voz de Deus que lhe falava

por meio do Profeta. Acaz corria um grande risco
de perder seu reinado pelo avanço dos inimigos.
Mesmo não obedecendo, Deus manda ao rei um
sinal: "Eis que uma virgem conceberá e dará à luz
um filho, e lhe porá o nome de Emanuel". Deus ga-
rante o cumprimento da promessa. Esta foi feita a
seu pai Davi. A promessa é que Deus faria nascer
um descendente. Sua realeza seria confirmada pelo
próprio Deus. O que viria a nascer, sentaria num
trono firmado para sempre.
- O Evangelista Mateus registra em seu livro o cum-
primento da promessa. Os mistérios de Deus ultra-
passam todo o entendimento humano. Em Jesus a
salvação se estende a todos. Deus deu a José, ho-
mem justo e Filho de Davi, a missão de ser o
guardião da Sagrada Família. Ele deveria dar o
nome a Jesus para cumprir a promessa feita a Davi
de que nasceria o salvador.  Segundo o Espírito,
Jesus é o Filho de Deus, o Emanuel, Deus-conosco.
- O tempo do Advento nos lembra que estamos
nesta constante atitude de espera do Rei. Ele está
para chegar, não mais como Sua primeira vinda, na
carne, mas em Sua segunda vinda, na glória. Ele
vem nos trazer a salvação. Nós cristãos devemos
estar vigilantes. Sejamos como São José e São Pau-
lo que foram obedientes na fé e atentos à Palavra
de Deus. Ambos acolheram o mistério da
Encarnação à sua maneira. Jesus  quer nos salvar e
conduzir a Seu Reino respeitando nossa liberdade.
Ao dizermos "sim" ao projeto de Deus, participa-
mos da construção do Reino. Mesmo fracos, Ele
conta conosco. Como disse Santo Agostinho: "Deus
que te criou sem ti, não te salvará sem ti".

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Em Deus que nos dá generosamente a salva-
ção, professemos a nossa fé: Creio em Deus Pai...

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Ao aproximar-se o Natal de Jesus, oremos para
que a vinda do Salvador reanime a fé dos cristãos
e fortaleça a esperança daqueles que O procuram.
A cada prece, digamos juntos: Vinde, Senhor Je-
sus.
L.1 Por todos nós que recebemos o anúncio do
Evangelho, para que a proximidade do Cristo nos
fortaleça e nos anime a dar testemunho alegre no
mundo. Nós Vos pedimos.
L.2 Para que todas as famílias possam se alegrar
com a salvação que nos foi concedida por Cristo.



Nós Vos pedimos.
L.1  Pelos que padecem necessidades materiais e
espirituais, para que encontrem nos cristãos auxí-
lio, conforto e esperança. Nós Vos pedimos.
L.2 Dom Aldo Gerna, hoje, completa 63 anos de
Ordenação Presbiteral. Que o seu testemunho de
vida doada à missão inspire muitas pessoas a ser-
virem o Reino. Nós Vos pedimos.
L.1 Recordamos o martírio de Chico Mendes e do
padre Gabriel Felix Maire. Eles defendiam os mais
pobres e as causas sociais. Que estes exemplos
nos ajudem a lutar por uma sociedade mais justa e
fraterna. Nós Vos pedimos.
D. Senhor, que fostes sempre fiel às Vossas pro-
messas, derramai com abundância sobre nós à Vos-
sa graça e acolhei nossos pedidos. Que acolhamos
a Vossa vontade e possamos nela permanecer. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. O Senhor nos dá Sua salvação. O nosso dízimo
e ofertas são sinais do nosso agradecimento. Por
eles, colaboramos com a edificação do Reino de
Jesus entre nós. Cantemos.
"Do céu vai descer o Cordeiro"... nº 476

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
C. Irmãos e irmãs, elevemos os nossos louvores
ao Senhor. Ele sempre se mantém fiel e cumpre
Suas promessas em nosso favor. Nosso coração
se alegra por saber que Deus quer ficar sempre
perto de nós! Na expectativa da vinda do Salva-
dor, façamos nosso louvor e ação de graças.
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. A Vós, Pai Eterno, louvamos! Mesmo caídos
pelo pecado, Vós fostes misericordioso para
conosco. Fizestes da nossa história a "História da
Salvação". Ao longo deste tempo, chamou homens
e mulheres para que colaborassem sendo sinais da
Vossa bênção. Todos anunciaram com gestos e
palavras que Sois o Deus de amor que nunca se
esquece de Seu povo.
Refrão: Das alturas orvalhem os céus e das
nuvens que chova a justiça. Que a terra se abra
ao amor e germine o Deus salvador. (bis)
C. Louvamo-Vos, Senhor Jesus Cristo! Verbo Eter-
no de Deus que se dignou assumir a nossa humani-
dade. Estais bem próximo de nós em tudo, exceto
no pecado. Viestes uma vez e com sua missão

levastes à redenção todo o universo criado. Agora,
caminhamos na certeza de que Sois o "Deus-
conosco". Estais entre nós todos os dias, até o fim
dos tempos. Retornarás em sua glória para instau-
rar definitivamente o Vosso Reino entre nós.
Refrão: Das alturas orvalhem os céus e das
nuvens que chova a justiça. Que a terra se abra
ao amor e germine o Deus salvador. (bis)
D. Rendamos graças pelo Espírito Santificador!
Nele todas as coisas foram criadas. Maravilhas fo-
ram operadas ao longo dos séculos.  Ele permane-
ce conduzindo a Igreja pelos rumos da história. Nós
Vos damos graças Espírito Santo Paráclito!
Continuais a agir na Igreja em favor do mundo. Por
Vós, homens e mulheres se consagram para o anún-
cio do Reino. Outros  colaboram com a salvação
na família e na sociedade. Todos vivem na luz que
o Menino de Belém revelou a todos na Encarnação.
Refrão: Das alturas orvalhem os céus e das
nuvens que chova a justiça. Que a terra se abra
ao amor e germine o Deus salvador. (bis)
D. Acolhei Senhor, os louvores da Vossa Igreja que
aguarda a vinda do Salvador. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
- Onde acontece a distribuição da Eucaristia faz-se como
segue. Se não tiver, faz-se o Pai Nosso, abraço da Paz,
um momento de silêncio e a Oração final.
- Em silêncio, ou apenas com um refrão, o corporal é
estendido sobre o altar e um Ministro da Eucaristia, pelo
caminho mais curto, traz a âmbula com o Pão Consagra-
do. Este é colocado sobre o altar. O Ministro faz uma
genuflexão. Não se convida para ficar de joelhos ou ado-
ração.

14. PAI NOSSO
D. A Vós, ó Pai, com Jesus, pelo Espírito Santo
rezamos: Pai nosso...

15. ABRAÇO DA PAZ
D. Que a paz de Cristo habite em nossos cora-
ções. Saudemo-nos com um gesto de comunhão
fraterna.
Cristo, quero ser instrumento... nº 540.

16. CONVITE À COMUNHÃO
- O Ministro da Eucaristia  aproxima-se da âmbula so-
bre o altar. Apresenta o Pão Eucarístico e diz:
ME. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz
de quem N'Ele encontra o seu refúgio. Eis o Cor-
deiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mun-
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do.
Todos: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada. Mas dizei uma pa-
lavra e serei salvo(a).
- O ME comunga e distribui o Pão Eucarístico. Ao final,
ele recolhe a reserva eucarística e leva para o sacrário.
Guardar um instante de silêncio.
As colinas vão ser abaixadas... nº 648.

17. ORAÇÃO
D. Ó Deus, Todo-poderoso, tendo acolhido a
Vossa Palavra, 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.
Amém.

18. AVISOS
- Avisar os horários das próximas celebrações:
Vigília do Natal (dia 24) e do dia de Natal (dia
25).

19. ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
D. Nossa Igreja zela pelas vocações. No quarto
domingo de cada mês faremos uma oração especi-
al pelas vocações. Outras atividades como Terço
vocacional, Hora Santa e preces podem ser reali-
zadas nas Comunidades e Paróquias. Cultivemos e
acompanhemos os que trabalham na Messe do Se-
nhor. Rezemos juntos: (livro de cantos, p. 297)

Senhor da Messe e Pastor do rebanho, faz res-
soar em nossos ouvidos teu forte e suave con-
vite; “Vem e segue-me”! Derrama sobre nós O
teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver
o caminho e generosidade para seguir sua voz.
Senhor que a Messe não se perca por falta de
operários. Despertai nossas comunidades para
a Missão. Ensina nossa vida a ser serviço. For-
talece os que querem dedicar-se ao Reino na
vida consagrada e religiosa .Senhor, que o Re-
banho não se perca por falta de Pastores. Sus-
tenta a fidelidade de nossos bispos, padres e
ministros. Dá perseverança a nossos semina-
ristas. Desperta o coração de nossos jovens para
o ministério pastoral em tua Igreja, Senhor da

Leituras para a Semana
2ª Ml 3,1-4.23-24 / Sl 24(25) / Lc 1,57-66
3ª Vigília de Natal - Celebração própria
4ª Natal do Senhor - Celebração própria
5ª At 6,8-10; 7,54-59 / Sl 30(31) / Mt 10,17-22
6ª 1Jo 1,1-4 / Sl 96(97) / Jo 20,2-8
Sáb.: 1Jo 1,5–2,2 / Sl 123(124) / Mt 2,13-18

Messe e Pastor do Rebanho, chama-nos para o
serviço de teu povo. Maria Mãe da Igreja mo-
delo dos servidores do Evangelho ajuda-nos a
responder, SIM. Amém.
- Ave Maria... Glória ao Pai... Refrão vocacional

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós!
D. Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-po-
deroso e cheio de misericórdia: Pai e Filho e Es-
pírito Santo.
T. Amém.
D. Na feliz expectativa da vinda do Salvador, ide
em paz e que o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para o cruci-
fixo com toda a equipe reunida):
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

21. CANTO
Estou pensando em Deus... nº 742


