
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.
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
REFRÃO: Vem, ó Senhor, com o teu 
povo caminhar, / teu Corpo e Sangue 
vida e força vêm nos dar.
1. A Boa Nova proclamai com alegria. 
/ Deus vem a nós, Ele nos salva e nos 
recria / e o deserto vai florir e se alegrar. 
/ Da terra seca, flores, frutos vão brotar.
2. Eis nosso Deus, e Ele vem para salvar, 
/ com sua força, vamos juntos caminhar 
/ e construir um mundo novo e libertado 
/ do egoísmo, da injustiça e do pecado.
3. Uma voz clama no deserto com vigor: / 
“Preparai hoje os caminhos do Senhor!” / 
Tirai do mundo a violência e a ambição, 
/ que não vos deixam ver no outro vosso 
irmão.
4. Distribuí os vossos bens com igual-
dade, / fazei na terra germinar fraterni-
dade. / O Deus da vida marchará com 
o seu povo / e homens novos viverão num 
mundo novo.

5. Vem, ó Senhor, ouve o clamor da 
tua gente, / que luta e sofre, porém crê 
que estás presente. / Não abandones os 
teus filhos, Deus fiel, / porque teu nome 
é Deus-Conosco: Emanuel!

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: Vem, Maria, vem! /Vem nos 
ajudar / neste caminhar / tão difícil 
rumo ao Pai.
1. Vem, querida Mãe, nos ensinar / a 
ser testemunhas do amor / que fez do 
teu corpo sua morada, / que se abriu 
pra receber o Salvador.
2. Nós queremos, ó Mãe, responder / 
ao amor do Cristo Salvador. / Cheios 
de ternura colocamos / confiantes em 
tuas mãos, esta oração.

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. O Natal é um tempo em que os laços 
familiares se renovam e se fortalecem. 
Aproveitemos esta semana até o dia de 
Natal e façamos o que for necessário para 
que nossa família celebre unida esta data 
tão importante. Além disso, procuremos 
famílias que estão marcadas por tantas 
dores, a ponto de não poderem enxergar a 

alegria do Natal. Ajudemos estas famílias 
a celebrar o Natal do Senhor.

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 celebrar o nascimento do 
Salvador. E, se você ainda não se confessou, 
aproveite esta última semana e se coloque diante 
do Deus de Misericórdia. Não passe o Natal sem 
se confessar.

ORAÇÃO DO DIZIMISTA
“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmo-
la, porque não sois mendigo! Não é um auxílio,  
porque não precisais dele! Também não é o que 
me sobra, que vos ofereço. Esta oferta represen-
ta minha gratidão! Pois o que tenho eu o recebi 
de vós. Amém!”



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. Senhor, vem salvar teu povo / das 
trevas, da escravidão. / Só Tu és nossa 
esperança, / és nossa libertação.
REFRÃO: Vem, Senhor, vem nos sal-
var! / Com teu povo vem caminhar.
2. Contigo o deserto é fértil, / a terra se 
abre em flor, / da rocha brota a água 
viva, / da treva nasce o esplendor.
3. Tu marchas à nossa frente, / és força, 
caminho e luz. / Vem logo salvar teu 
povo. / Não tardes, Senhor Jesus!

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

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, reconhecendo com 
humildade as nossas faltas.  
     

     (Momento de silêncio para o exame de consciência.)

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

T. Senhor, tende piedade de nós. (Can-

tando: Piedade! Piedade! Piedade de 
nós! Ou: Kyrie eleison!)

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

T. Cristo, tende piedade de nós. (Can-

tando: Piedade! Piedade! Piedade de 
nós! Ou: Christe eleison!)

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

T. Senhor, tende piedade de nós. (Can-

tando: Piedade! Piedade! Piedade de 
nós! Ou: Kyrie eleison!)

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, cheguemos, 
por sua paixão e cruz, à glória da ressur-
reição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. A Virgem conceberá. O amor ven-
cerá. A conversão acontecerá. Este é o 
convite do Advento. É isso que vamos 
celebrar no Natal.

5. Primeira Leitura
(Sentados)  (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 tenta-
rei o Senhor.” 13Disse o profeta: “Ouvi 
então, vós, casa de Davi; será que achais 

Ano A – no 05 – 18 de dezembro de 2016

4o Domingo do Advento
Deus está conosco!

Já bem próximos do Natal, somos convidados hoje a voltar nosso coração para 
a Virgem Maria. Ela trouxe o Cristo Salvador. Somos igualmente convidados a 
contemplar S. José e sua atitude tão bonita e tão profunda para acolher o Menino. 
É a Sagrada Família que se vai formando no amor mútuo e na graça de Deus. 
Celebrando, com todo o Brasil, o Ano Mariano, peçamos a intercessão da Virgem 
Maria para bem vivermos o Natal que se aproxima. Peçamos também que ela 
rogue a Deus pelas famílias do Brasil e do mundo inteiro.

Entrada, Ofertas e Comunhão: Pe. José Weber; 
Ação de Graças: Lindberg Pires.
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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.
T. Graças a Deus.

6. Salmo Responsorial [Sl 23 (24)]

REFRÃO: 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 coração, * quem não dirige 
sua mente para o crime.
3. Sobre este desce a bênção do Senhor 
* e a recompensa de seu Deus e Sal-
vador.” “É assim a geração dos que o 
procuram, * e do Deus de Israel buscam 
a face.”

7. Segunda Leitura (Rm 1,1-7)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos
1Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, 
apóstolo por vocação, escolhido para 
o Evangelho de Deus, 2que pelos pro-
fetas 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.

T. Graças a Deus.

8. Aclamação ao Evangelho   

 (De pé) (Mt 1,23)

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. Eis que a virgem conceberá e dará 
à luz um filho. Chamar-se-á Emanuel 
que significa: Deus conosco.

9. Evangelho (Mt 1,18-24)

P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.

P. = Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus.

T. Glória a vós, Senhor.

P. 18A ORIGEM DE JESUS CRISTO 
foi assim: Maria, sua mãe, estava pro-
metida 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 pensa-
va nisso, eis que um anjo do Senhor 
apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse: 
“José, Filho de Davi, não tenhas medo 
de receber Maria como tua esposa, por-
que 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.

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, nosso Senhor, / 
que foi concebido pelo poder do Espírito 
Santo; / nasceu da Virgem Maria; / pade-
ceu 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.

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 exem-
plo de São José, homem justo e fiel. Que 
sua intercessão nos ajude a defender e 
proteger todas as famílias, especial-
mente as que estão sofrendo. 
4. 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.
5. 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.
6. Bendito sois vós, Senhor, pelo Ano 
Santo em todo o Brasil, pelo Ano da 



Nosso Natal será diferente!
Participe das celebrações natalinas

Informe-se sobre os horários em sua paróquia.

Participe das celebrações natalinas

Família em nossa Arquidiocese, pela 
Novena do Natal e por todas as ações 
evangelizadoras.
P.  Acolhei, Pai Santo, nosso louvor e 
dai-nos a graça de incessantemente 
purificarmos nossos corações, de modo 
a nos tornarmos testemunhas vivas do 
Cristo que por todos se encarnou. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
T.  Amém.

 Liturgia Eucarística

13. Canto das Ofertas (Sentados)

REFRÃO: Pão e vinho apresentamos 
com louvor. / E pedimos o teu Reino. 
Vem, Senhor!
1. Pão e vinho repartidos entre irmãos 
/ são o laço da unidade do teu povo. 
/  Nossas vidas são também pequenos 
grãos, / que contigo vão formar o homem 
novo.
2. Eis aqui a nossa luta dia a dia / pra 
ganhar com o trabalho nosso pão. / Mas 
Tu és o alimento da alegria, / que dos 
pobres fortalece o coração.
3. Vem, Senhor, vem caminhar à nos-
sa frente. / Vem conosco toda a terra 
transformar. / E, no mundo libertado 
e transparente, / os irmãos à mesma 
mesa vão sentar. 

14. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que o 
sacrifício da Igreja, nesta pausa restau-
radora 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 
morte e ressurreição do vosso Filho, 
nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da 
vida e o cálice da salvação; e vos agra-
decemos 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, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cristo, 
sejamos reunidos 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 


