
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na uni-
dade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

17. Rito da Comunhão
P. Obedientes à palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer:

T. Pai nosso...    (O celebrante continua...)

18. Canto de Comunhão
1. As colinas vão ser abaixadas, / os 
caminhos vão ter mais fulgor. / O Senhor 
quer as vidas ornadas / para a festa da 
vida e do amor!
REFRÃO: Vem, Senhor! Vem salvar 
teu povo, / Deus conosco, Emanuel! 
/ Neste Pão, um mundo novo / quer 
teu povo, Deus fiel!
2. Vão brotar, em desertos mil fontes, / 
que canteiros de paz vão regar. / Tam-
bém vidas sem luz de horizontes, / na 
luz viva do céu vão brilhar!
3. Nosso Deus vem plantar a justiça, 
/ neste mundo de sonhos tão vãos. / E 
banir para longe a cobiça, / que destrói 
sempre a vida de irmãos.
4. Não impérios de morte reinando, / 
só gerando caminhos de dor. / O Senhor 
quer a vida ostentando / o troféu sempre 
eterno do amor!
5. A chegada de Deus aguardando, / 
eis um povo em caminhos de luz! / E 
com ele o Senhor caminhando, / para 
a casa do Pai o conduz!

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão  (Is 7,14)

A Virgem conceberá e dará à luz um 
filho; e ele será chamado “Deus-conosco”.

19. Ação de Graças
REFRÃO:  Misericordes sicut Pater (4x)

1. Demos graças ao Pai, porque é bom 
- “in aeternum misericordia eius”! 
(“eterna é a sua misericórdia”!) / Criou 
o mundo com sabedoria - “in aeter-
num misericordia eius”! / Conduz 
seu povo na história - “in aeternum 
misericordia eius”! / Perdoa e acolhe 
os seus filhos - “in aeternum miseri-
cordia eius”!
2. Demos graças ao Filho, Luz das 
gentes - “in aeternum misericordia 
eius”! / Amou-nos com um coração 
de carne - “in aeternum misericor-
dia eius”!  /Dele recebemos, a Ele nos 
doamos - “in aeternum misericordia 
eius”! / O coração se abra a quem tem 
fome e sede - “in aeternum misericor-
dia eius”!
3. Peçamos ao Espírito os sete santos 
dons - “in aeternum misericordia 
eius”! / Fonte de todo bem, dulcíssimo 
alívio - “in aeternum misericordia 
eius”! / Por Ele confortados, ofereça-
mos conforto - “in aeternum miseri-
cordia eius”! / O amor espera e tudo 
suporta - “in aeternum misericordia 
eius”!
4. Peçamos a paz ao Deus de toda paz - 
“in aeternum misericordia eius”! / A 
terra espera o Evangelho do Reino - “in 
aeternum misericordia eius”! / Graça 
e alegria a quem ama e perdoa - “in 
aeternum misericordia eius”! / Serão 
novos os céus e a terra - “in aeternum 
misericordia eius”!

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: 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 digna-
mente o mistério do vosso Filho. Que 
vive e reina para sempre.
T. Amém.

Ritos Finais

21. Vivência
L. Escolhida para ser a Mãe do Salva-
dor, Maria não se fechou em torno de 
si mesma. Ao contrário, tornou-se soli-
dária, convidando-nos a assumir esta 
mesma atitude em todos os momentos 
de nossa vida, principalmente neste 
Ano Santo da Misericórdia.

22. Bênção Final e Despedida
P.   O Senhor esteja convosco.
T.   Ele está no meio de nós.
P.  Que o Deus onipotente e misericor-
dioso vos ilumine com o advento do 
seu Filho, em cuja vinda credes e cuja 
volta esperais, e derrame sobre vós as 
suas bênçãos.
T.  Amém.
P.  Que durante esta vida ele vos tor-
ne firmes na fé, alegres na esperança, 
solícitos na caridade.
T.  Amém.
P.  Alegrando-vos agora pela vinda do 
Salvador feito homem, sejais recom-
pensados  com a vida eterna, quando 
vier de novo em sua glória.
T. Amém.

P.  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho = e Espírito Santo.

T.  Amém.

P.  Glorificai o Senhor com vossa vida; 
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.

T.   Graças a Deus.
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CELEBRANDO O NATAL JUNTO AO 
ALTAR DO SENHOR

Dentre as grandes alegrias do Natal, encontra-
-se a participação na Eucaristia em comunidade. 
Procuremos nos informar acerca dos horários 
das missas para bem celebrarmos o nascimento 
do Salvador.



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. As cidades se enchem de luzes / espe-
rando por Cristo que vem. / Ele vem nos 
mostrar a justiça. / Vem, Senhor, vem 
pra nos libertar!

REFRÃO: Preparemos a cidade. / 
Preparai toda nação / porque Cristo, 
a Novidade, vem em cada coração.(2x)

2. Toda a terra se enche de flores, / 
esperando por Cristo que vem. / Ele vem 
enxugar nosso pranto. / Vem, Senhor, 
nosso mundo salvar!

3. Mesmo o céu que se veste lilás, / 
esperando por Cristo que vem. / Ele 
vem caminhar com seu povo. / Vem, 
Senhor, renovar nossa fé!

4. As crianças já cantam felizes, / o 
planeta já vê teus sinais. / Vem, Senhor, 
renovar a esperança. / Vem, Senhor, 
mostra ao mundo tua paz!

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

T.  Amém.

P.  O Senhor, que encaminha os nos-
sos corações para o amor de Deus e a 
constância de Cristo, esteja convosco.

T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo. 

Antífona da Entrada (Is 45,8)

Céus, deixai cair o orvalho, nuvens, 
chovei o justo; abra-se a terra, e brote 
o Salvador!

3. Ato Penitencial

P. Irmãos e irmãs, o Natal está bem 
próximo. Preparemos nosso coração 
para acolher dignamente a Palavra 
que se faz Carne. Ao reconhecer com 
humildade as nossas faltas, proclame-
mos a misericórdia de Deus.   

    (Pausa.)

P. Senhor, vós que sois o Esperado pelas 
nações, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, vós que sois o Verbo Eterno 
do Pai, tende piedade de nós.

T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, Filho bendito da Virgem 
Maria, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

P.  Deus todo-poderoso tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos pecados 
e nos conduza à vida eterna. 

T.  Amém.

4. Oração
P. OREMOS:  Derramai, ó Deus, a 
vossa graça em nossos corações para 
que, conhecendo pela mensagem do 
Anjo a encarnação do vosso Filho, 
chegue mos, por sua paixão e cruz, 
à glória da ressurreição. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Nunca poderemos dizer que não 
temos condições de acolher nem trans-
mitir a misericórdia de Deus. Somos 
pequenos como a cidade de Belém, 
mas temos um coração que, se aber-
to à misericórdia, pode transformar 
muita coisa.

5. Primeira Leitura
(Sentados) (Mq 5,1-4a)

Ano C – no 05 – 20 de dezembro de 2015

4o Domingo do Advento
Misericórdia Acolhida, Misericórdia Transmitida!

Já bem próximos do Natal do Senhor, somos hoje convidados a voltar nosso coração 
para a Virgem Maria, que, trazendo em si o Cristo Salvador, não hesitou em ir ao 
encontro de quem dela necessitava. Por seu Sim, Maria acolheu a Misericórdia do 
Pai. Com sua visita à prima Isabel, Maria transmitiu esta mesma misericórdia a 
quem precisava. Que esta Eucaristia nos ajude a compreender ainda mais o Ano 
Santo da Misericórdia e, assim, caminhar pelas estradas do amor, do serviço e 
da solidariedade.

Entrada: Oswaldo José dos Santos; Ofertório: José M. S. de Cueto e Lindberg Pires; 
Comunhão: João Araújo e Ir. Míria T. Kolling e Ação de Graças: Pe.Eugênio Costa e Paul Inwood.



Leitura da Profecia de Miqueias
Assim diz o Senhor: 1Tu, Belém de 
Éfrata, pequenina entre os mil povoa-
dos 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 filhos de Israel. 3Ele 
não recuará, apascentará com a força 
do Senhor e com a majestade do nome 
do Senhor seu Deus; os homens vive-
rão em paz, pois ele agora estenderá o 
poder até aos confins da terra, 4e ele 
mesmo será a Paz. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. Salmo Responsorial  Sl 79(80)]

REFRÃO: Iluminai a vossa face sobre 
nós, convertei-nos para que sejamos 
salvos!
1. Ó Pastor de Israel, prestai ouvi-
dos.  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 Pro-
tegido, * o filho do homem que esco-
lhestes para vós!  E nunca mais vos 
deixaremos, Senhor Deus! * Dai-nos 
vida, e louvaremos vosso nome!

7. Segunda 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.
T. Graças a Deus.

8. Aclamação ao Evangelho 
(De pé) (Cf. Lc 1,38)

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

9. Evangelho (Lc 1,39-45) 

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. 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.
T. Glória a vós, Senhor.

10. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

11. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso,
T. criador do céu e da terra. / E em 
Jesus Cristo, seu único Filho, nos-
so Senhor, / que foi concebido pelo 
poder do Espírito Santo; / nasceu da 
Virgem Maria; / padeceu sob Pôn-
cio 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.

12. Preces da Comunidade
P.  Ao Pai do Céu demos graças pela 
encarnação de seu Amado Filho e 
humildemente supliquemos por toda 
a humanidade, chamada a caminhar 
em direção ao Senhor que vem.
1. Bendito sois vós, Senhor, pela vossa 
humilde serva, a Virgem Maria! Que 
sua presença materna acompanhe o 
caminhar missionário na Igreja.
T.  Visitai, Senhor, vosso povo na paz.
2. Bendito sois vós, Senhor, pelo dom 
da Fé! Que a celebração do Natal nos 
conserve perseverantes e solidários até 
o dia do Cristo Senhor.
3. Bendito sois vós, Senhor, por aqueles 
que dispusestes como pastores da vossa 
Igreja: o Papa, os bispos, sacerdotes e 
diáconos! Que, em união com eles, cada 
um de nós seja uma pedra viva do vosso 
templo santo.
4. Bendito sois vós, Senhor, que criastes 
e governais todas as coisas! Pela vossa 
misericórdia concedei-nos viver neste 
mundo com sobriedade, justiça e paz 
até o Advento glorioso do vosso Filho.



Nosso Natal será diferente!
Participe das celebrações natalinas

Informe-se sobre os horários em sua paróquia.

Participe das celebrações natalinas

  (Para outras preces: Senhor, escutai a nossa prece.)

P.  Acolhei, Pai Misericordioso, nosso 
louvor e dai-nos a graça de incessante-
mente purificarmos nossos corações, 
de modo a nos tornarmos testemu-
nhas vivas do Cristo que por todos se 
encarnou. 
T.  Amém.

 Liturgia Eucarística

13. Canto das Ofertas (Sentados)

REFRÃO: Que alegria, que esperan-
ça, / aguardar Jesus que vem! / Reno-
vemos nossas vidas, / confirmemos 
nossa fé.
1. Junto ao pão e junto ao vinho colo-
quemos / a promessa de vivermos como 
irmãos. / Sobre a ara do altar deposi-
temos / o aperto fraternal de nossas 
mãos.
2. Aceitai, ó Senhor, nesse momento, / 
nossa vida transformada em oblação, 
/ como aceitais, ó Senhor, o alimento / 
que o fermento, levedando, torna pão.

14. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que o 
sacrifício da Igreja, nesta pausa res-
tauradora na caminhada rumo ao 
céu, seja aceito por Deus Pai todo-
-poderoso.
T.  Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda a 
santa Igreja.

15. Oração Sobre as  
Oferendas
P. Ó Deus, que o mesmo Espírito San-
to, que trouxe a vida ao seio de Maria, 
santifique estas oferendas colocadas 
sobre o vosso altar. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.

16. Oração Eucarística II
Prefácio do Advento, IIA
Maria, a nova Eva
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso 
Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. 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, bendi-
zemos 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:
T. Santo, Santo, Santo...
P. 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. 
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
P. Estando para ser entregue e abra-
çando 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 SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM. 
Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste 
pão e bebemos deste cálice, anuncia-
mos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!
P. Celebrando, pois, a memória da mor-
te 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.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. E nós vos suplicamos que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reu-
nidos pelo Espírito Santo num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 
que se faz presente pelo mundo inteiro: 
que ela cresça na caridade, com o Papa 
N., com o nosso Bispo N. e todos os 
ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P. Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na espe-
rança da ressurreição e de todos os que 
partiram desta vida: acolhei-os junto a 
vós na luz da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
P. Enfim, nós vos pedimos, tende pie-
dade de todos nós e dai-nos participar da 
vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe 
de Deus, com São José, seu esposo, com 
os santos Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos lou-
varmos e glorificarmos por Jesus Cristo, 
vosso Filho.


