
 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 4º Domingo do Advento 

Ano A – Roxo                                                                                                                               18-12-2016 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                                              Folheto Litúrgico  N° 59 
 

Orientações Litúrgicas para o Advento: 
1) Não se reza o glória (exceto quando previsto). 
2) O ambiente litúrgico seja enfeitado com mo-
deração e simplicidade. 
3) Escolher músicas e cantos apropriados. 
 

I - RITOS INICIAIS 
 

ABERTURA   
 

CANTO:  
(Sugestão no rodapé da p. 2 ou consulte o 
Livro Cantando a Beleza da Vida)  
 

1- ACOLHIDA  
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espíri-
to Santo. 
AS:  Amém! 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 
 

Após a saudação do Presidente, acende-se a 
quarta vela da coroa do Advento, dizendo: 
BENDITO SEJAIS, DEUS DA ESPERANÇA, PELA LUZ 

DE CRISTO, SOL DE NOSSA VIDA, A QUEM 

ESPERAMOS COM TODA A TERNURA DO CORAÇÃO. 
 

2- ATO PENITENCIAL 
 

PR: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede 
por nós e nos reconcilia com o Pai, abra-
mos o nosso espírito ao arrependimento 
para sermos menos indignos de aproximar-
nos da mesa do Senhor. (pausa). 
  

PR: Senhor, que vindes visitar vosso povo 
na paz, tende piedade de nós. 
AS: Senhor, tende piedade de nós. 
 

PR: Cristo, que vindes salvar o que estava 
perdido, tende piedade de nós.   
AS:  Cristo, tende piedade de nós.  
 

PR: Senhor, que vindes criar um mundo 
novo, tende piedade de nós.  
AS:  Senhor, tende piedade de nós. 
 

PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.  
AS: Amém. 
 

3- ORAÇÃO DO DIA 
 

PR: Derramai, ó Deus, a vossa graça em 
nossos corações para que, conhecendo pe-
la mensagem do anjo a encarnação do 
vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e 

cruz, à glória da ressurreição. Por Nosso 
Senhor... 
AS:  Amem! 
 
II - LITURGIA DA PALAVRA 
 

COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 
1ª LEITURA – Is 7,10-14 
 

Leitura do Livro do Profeta Isaias.  
– 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 pedi-
rei nem tentarei o Senhor”. 13Disse o profe-
ta: “Ouvi então, vós, casa de Davi; será que 
achais pouco incomodar os homens e pas-
sais 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.  
AS:   Graças a Deus!  
 
SALMO  RESPONSORIAL  23(24) 
 

R. 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 Salvador'. / 'É 
assim a geração dos que o procuram, / e do 
Deus de Israel buscam a face”. 
 

2ª LEITURA – Rm 1,1-17 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Roma-
nos. – 1Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, 
apóstolo por vocação, escolhido para o 
Evangelho de Deus, 2que pelos profetas 
havia prometido, nas Sagradas Escrituras, 
3e que diz respeito a seu Filho, descenden-
te de Davi segundo a carne, 4autenticado 

como Filho de Deus com poder, pelo Espíri-
to de Santidade que o ressuscitou dos mor-
tos, 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. 
AS:   Graças a Deus! 
 
EVANGELHO - Mt 24,37-44 
(CD Liturgia IV, Faixa 2 - Paulus) 
 

Aleluia, aleluia! (bis) 
Uma virgem conceberá (bis) 
e um filho nos dará: (bis) 
Deus conosco,  Emanuel! (bis) 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 
† Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

18A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, 
sua mãe, estava prometida em casamen-
to a José, e, antes de viverem juntos, ela 
ficou grávida pela ação do Espírito Santo. 
19José, seu marido, era justo e, não que-
rendo denunciá-la, resolveu abandonar Ma-
ria, em segredo. 20Enquanto José pensava 
nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-
lhe, em sonho, e lhe disse: “José, Filho de 
Davi, não tenhas medo de receber Maria 
como tua esposa, porque ela concebeu pe-
la 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 pe-
cados”. 22Tudo isso aconteceu para se 
cumprir o que o Senhor havia dito pelo pro-
feta: 23“Eis que a virgem conceberá e dará à 
luz um filho. Ele será chamado pelo nome 
de Emanuel, que significa: Deus está co-
nosco.” 24Quando acordou, José fez con-
forme o anjo do Senhor havia mandado, e 
aceitou sua esposa. 
– Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 



4º Domingo do Advento – A Sugestão de Cantos Observações 

Abertura Das alturas orvalhem os céus CD Liturgia IV, faixa nº 4 (exceto o refrão) – Paulus 

Preparação das Oferendas A nossa oferta apresentamos no altar CD Liturgia IV, faixa nº 3 – Paulus 

Comunhão O Senhor fez em mim maravilhas (Magnificat) CD Liturgia IV, faixa nº 10 – Paulus 

 

 

 

 

4- PROFISSÃO DE FÉ  
 

PR: Creio em Deus Pai todo-poderoso, cri-
ador do céu e da terra.  
AS: E em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor,...  
 

5- PRECES DA ASSEMBLEIA 
(A Comunidade elabora para a resposta:) 
 

AS: Vinde, Senhor Jesus! 
 

III - LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

6- PREPARAÇÃO  DAS  OFERENDAS 
 

CANTO  – (Sugestão no rodapé da p. 2 ou 
consulte “Cantando a Beleza da Vida”)  
 

PR: Orai, irmãos e irmãs... 
AS: Receba o Senhor por tuas mãos... 
 

7- ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
Prefácio: A dupla espera de Cristo  
(Missal, página 408/482) 
 

8- PAI – NOSSO (como de costume) 
 

PR:  Livrai-nos de todos os males... 
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre! 
 

PR: Senhor Jesus Cristo... 
AS:   Amém! 
 

PR:  A paz do Senhor... 
AS:  O amor de Cristo nos uniu! 
 

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudai-
vos em Cristo Jesus. 
 

AS: Cordeiro de Deus... 
  

PR: Felizes os convidados ... 
AS: Senhor, eu não sou digno...  
 

CANTO DE COMUNHÃO  
(Sugestão no rodapé da página 2 ou con-
sulte o Livro “Cantando a Beleza da Vida”) 
 

9- DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR:  Ó Deus todo-poderoso, tendo nós re-
cebido o penhor da eterna redenção, fazei 
que, ao aproximar-se a festa as salvação, 
nos preparemos com maior empenho para 
celebrar dignamente o mistério do vosso 
Filho. Que vive e reina para sempre. 
AS:  Amem! 
 

IV - RITOS FINAIS 
 

COMPROMISSOS DA SEMANA E AVISOS  
 

10- BÊNÇÃO FINAL 
 

CANTO: (Em “Cantando a Beleza da Vida”)  
 

11 - CELEBRAÇÕES  
E ATIVIDADES PASTORAIS 
 

Dia 01-01-2017 – Abertura Oficial do Ano 
Mariano na Diocese de Barreiras: 
– 300 Anos de bênçãos de Nossa Senho-
ra Aparecida Padroeira do Brasil – 
 

Visite o site da Diocese de Barreiras: 
www.diocesedebarreiras.org.br 
 

12- SUGESTÕES PARA A CELEBRAÇÃO 
 

- A cargo das Equipes de Liturgia.  
 

13- PISTAS PARA A REFLEXÃO 
 

Emanuel, Deus-conosco! 
O quarto domingo do advento anuncia 

definitivamente o nascimento do menino. O 
seu nome será “Emanuel”, que quer dizer, 
“Deus conosco” – nascendo no meio de nós 
para “permanecer conosco todos os dias 
até a consumação dos séculos” (cf. Mt 
28,20).  

É um desígnio maravilhoso do amor de 
Deus em favor da humanidade e faz tudo 
para que se realize, estabelecendo a sua 
presença de amor e de paz num mundo 
com tanta corrupção, injustiças, guerras, 
atentados e muitas outras formas de vio-
lência. 

São fortes as palavras do profeta Isaias. 
Foi dito ao rei Acaz que pedisse um sinal. O 
rei respondeu que não pediria para não ten-
tar o Senhor. Deus reage, através do profe-
ta, dizendo: “Pois bem, o próprio Deus vos 
dará um sinal”. “Eis que uma virgem conce-
berá e dará à luz um filho, e lhe porá o no-
me de Emanuel” (Is 7,14). O que Deus tem 
para oferecer, ele o faz mesmo se os ho-
mens não estão muito dispostos. Deus não 
desiste de seus planos.  

É uma grande consolação saber, que 
mesmo se não pedimos, o Senhor está 
sempre pronto a conceder-nos as suas gra-
ças. “Entre esses povos estais também vós, 
chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. 
A 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” (Rm 1,7).  

O evangelho mostra como esse sinal 
prometido se concretiza. Em São Lucas, o 
anúncio é feito a Maria. Em São Mateus, 
que lemos neste ano de 2017, o anjo se 
comunica com José. “Maria estava prome-

tida em casamento a José, e antes de vive-
rem juntos, ela ficou grávida pela ação do 
Espírito Santo” (Mt 1,18).  Deus se dirige 
aos dois conjuntamente. Talvez, primeiro a 
Maria e, mais tarde a José, deixando-o 
apreensivo e profundamente inquieto. 

A decisão divina interfere, profundamen-
te, na vida do casal. Maria, ainda virgem, 
deve se tornar mãe; José, antes de convi-
ver com a sua noiva, pai; José e Maria dei-
xaram de realizar os seus projetos pessoais 
para assumir o de Deus. Eles souberam 
renunciar aos seus sonhos familiares para 
permitir que nascesse o Filho de Deus. 

Maria e José, depois de algumas pon-
derações, respondem positivamente. “Eu 
sou a Serva do Senhor, faça-se em mim, 
segundo a tua palavra” (Lc). “Quando acor-
dou, José fez conforme o anjo havia man-
dado e aceitou sua esposa” (Mt 1,24). 

Ser guardião da família de Deus, para 
José, implicava renunciar a ser pai biológi-
co; para ser pai do Filho de Deus significa 
deixar de ser marido. É chamado a ser pai 
de uma criança que não gerou e o faz com 
grande responsabilidade durante toda a vi-
da.  

 “Aos que desejam celebrar o natal do 
Deus feito homem, a recordação de José e 
Maria, indica que, quando Deus se aproxi-
ma dos homens, não o faz de maneira gra-
tuita. O primeiro natal foi possível porque o 
Senhor encontrou pessoas humanas que 
renunciaram aos próprios projetos e a for-
ma de vida que sempre acalentaram. Deus 
entraria em nosso mundo, se transformaria 
em um como nós, somente se repetisse o 
seu primeiro natal, se encontrasse como no 
primeiro, homens como José, que cumpris-
sem aquilo que ele pediu. Nós não pode-
mos celebrar o Natal sem permitir que Deus 
entre no mundo” (Juan J. De Bartolome). 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 
 
 

14- LITURGIA DA PALAVRA (Leituras da Semana) 

2ªf: Jz 13,2-7.24-25ª; Sl 70(71); Lc 1,5-25; 3ªf: 
Is 7,10-14; Sl 23(24) Lc 1,26-38; 4ªf: Ct 2,8-14 
ou Sf 3,14-18a; Sl 32(33); Lc 1,39-45; 5ªf: 1Sm 
1,24-28; Cânt.: 1Sm 2,1. 4-5. 6-7. 8abcd (R/. 
1a); Lc 1,46-56; 6ªf, Ml 3,1-4.23-24; Sl 24(25); 
Lc 21.28); Lc 1,57-66; Sáb.: 2Sm 7,1-5.8b-
12.14a.16; Sl 88 (89); Lc 1,67-79. 
 


