
 
 

 

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

Ano B – Roxo 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 59 -  24/12/2017 
  

Orientações Litúrgicas 
para o Advento: 1) Não 
se reza o glória (exceto 
quando previsto). 2) 
Escolher músicas e 

cantos apropriados. 3) O ambiente litúrgico 
seja enfeitado com moderação e simplicidade. 
Lembramos que nesta celebração, na coroa 
do advento, acendem-se a 1ª, 2ª e 3ª velas e, 
após a saudação do Presidente, a 4ª vela. 

 

 

 

I Ritos Iniciais 
 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

CD Liturgia VIII, faixa 7 - Paulus  
 

1. Oh, vinde, enfim, eterno Deus. / descei, descei 
dos altos céus. / Deixai a vossa habitação, / que 
a terra espera a salvação. 
 

2. Que o céu orvalhe o Redentor, / baixai das nu-
vens, ó Senhor! / Germine a terra o nosso Deus, 
/ pra que nos abra os altos céus. 
 

3. Por que tardais, ó bom Jesus, / em rebrilhar 
na vossa luz? / Em trena densa o mundo jaz; / 
trazei a luz, o amor, a paz! 
 

4. Oh, vinde, enfim, Senhor, a nós. / ressoe no 
mundo a vossa voz. / No mundo brilhe o vosso 
olhar. / Oh! Vinde, enfim, sem demorar. 
 

1- ACOLHIDA  
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.  AS:  Amém! 
 

PR: O Deus da esperança, que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação 
do Espírito Santo, esteja convosco. 
 

AS:  Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo! 
 

Após a saudação do Presidente, acende-se a 
quaeta 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. 
 

A seguir pode-se cantar (CD Alegrai-vos 
sempre no Senhor, faixa 3 – Paulus):  
 

A luz virá, a luz virá / e resplandecerá o 
novo dia! 
 

2- ATO PENITENCIAL 
(CD Partes Fixas da Missa - Faixa 2 - Paulus) 
 

PR: No dia em que celebramos a vitória de 
Cristo sobre o pecado e a morte, também 
somos convidados a morrer para o pecado 
e ressurgir para uma vida nova. Reconhe-
çamo-nos necessitados da misericórdia do 
Pai (pausa).  
 

1-  Senhor, que viestes salvar os corações 
arrependidos, tende piedade de nós.  
Senhor, tende piedade de nós.  
2- Cristo, que viestes chamar os pecadores, 
tende piedade de nós.  
Cristo, tende piedade de nós.  
3-  Senhor, que intercedeis por nós junto do 
Pai, tende piedade de nós. 
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 pela 
mensagem do anjo a encarnação de vosso 
Filho, cheguemos, por sua Paixão e Cruz, à 
glória da ressurreição. Por Nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Es-
pírito Santo.  AS:  Amem! 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

Pode-se cantar o refrão orante: (CD 
Celebrando o Dia do Senhor – Fasixa 11) 
 

A palavra do Senhor / é lâmpada para os 
meus passos  / e luz para o meu caminho. 
 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 

1ª LEITURA  (2 Sm 7,1-5.8b-12.14ª.16) 
 

Leitura do Segundo Livro de Samuel. 
– 1Tendo-se o rei Davi instalado já em sua 
casa e tendo-lhe o Senhor dado a paz, li-
vrando-o de todos os seus inimigos, 2ele 
disse ao profeta Natã: “Vê: eu resido num 
palácio de cedro, e a arca de Deus está alo-
jada numa tenda!” 3Natã respondeu ao rei: 
“Vai e faze tudo o que diz o teu coração, pois 
o Senhor está contigo”. 4Mas, naquela 

mesma noite, a palavra do Senhor foi diri-
gida a Natã nestes termos: 5“Vai dizer ao 
meu servo Davi: ‘Assim fala o Senhor: Por-
ventura és tu que me construirás uma casa 
para eu habitar? 8bFui eu que te tirei do pas-
toreio, do meio das ovelhas, para que fos-
ses o chefe do meu povo, Israel. 9Estive 
contigo em toda a parte por onde andaste, e 
exterminei diante de ti todos os teus inimi-
gos, fazendo o teu nome tão célebre como 
o dos homens mais famosos da terra. 10Vou 
preparar um lugar para o meu povo, Israel: 
eu o implantarei, de modo que possa morar 
lá sem jamais ser inquietado. Os homens vi-
olentos não tornarão a oprimi-lo como ou-
trora, 11no tempo em que eu estabelecia ju-
ízes sobre o meu povo, Israel. Concedo-te 
uma vida tranqüila, livrando-te de todos os 
teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te 
fará uma casa. 12Quando chegar o fim dos 
teus dias e repousares com teus pais, en-
tão, suscitarei, depois de ti, um filho teu, e 
confirmarei a sua realeza. 14aEu serei para 
ele um pai e ele será para mim um filho. 
16Tua casa e teu reino serão estáveis para 
sempre diante de mim, e teu trono será firme 
para sempre’”.  – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  

 
SALMO  RESPONSORIAL  88(89) 
 

(CD Cantando os Salmos - Ano B  Vol I - 
Faixa 4 - Paulus) 
 

Ao Senhor, eu cantarei eternamente o 
vosso amor! 
 

1. Ao Senhor, eu cantarei eternamente o 
vosso amor, / de geração em geração eu 
cantarei vossa verdade! / Porque dissestes: 
“O amor é garantido para sempre!” / E a 
vossa lealdade é tão firme como os céus. 
 

2. “Eu firmei uma Aliança com meu servo, 
meu eleito, / e eu fiz um juramento a Davi, 
meu servido / Para sempre, no teu trono, fir-
marei tua linhagem, / de geração em gera-
ção garantirei o teu reinado!” 
 

3. Ele, então, me invocará: † “Ó Senhor, vós 
sois meu Pai, sois / meu Deus,* sois meu 
Rochedo onde encontro a salvação!” / Guar-
darei eternamente para ele a minha graça / 
e com ele firmarei minha Aliança indissolú-
vel. 



‘ 

  

 

2ª LEITURA  (Rm 16,25-27) 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Roma-
nos.  
– Irmãos, 25glória seja dada àquele que tem 
o poder de vos confirmar na fidelidade ao 
meu evangelho e à pregação de Jesus 
Cristo, de acordo com a revelação do misté-
rio mantido em sigilo desde sempre. 26Agora 
este mistério foi manifestado e, mediante as 
Escrituras proféticas, conforme determina-
ção do Deus eterno, foi levado ao conheci-
mento de todas as nações, para trazê-las à 
obediência da fé. 27A ele, o único Deus, o 
sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória, pe-
los séculos dos séculos.  Amém! 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (Lucas 1,26-38) 
 

CD Liturgia VIII, faixa 9 - Paulus  
 

Aleluia, aleluia! (bis) 
Eis a serva do Senhor! (bis) / Que de mim 
venha cumprir-se (bis) / tudo quanto me dis-
seste! (bis) 
 

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

✠ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

–  Naquele tempo, 26o anjo Gabriel foi envi-
ado por Deus a uma cidade da Galileia, cha-
mada Nazaré, 27a uma virgem, prometida 
em casamento a um homem chamado José. 
Ele era descendente de Davi e o nome da 
virgem era Maria 28O anjo entrou onde ela 
estava e disse: “Alegra-te, cheia de graça, o 
Senhor está contigo!” 29Maria ficou pertur-
bada com estas palavras e começou a pen-
sar qual seria o significado da saudação. 
30O anjo, então, disse-lhe: “Não tenhas 
medo, Maria, porque encontraste graça di-
ante de Deus. 31Eis que conceberás e darás 
à luz um filho, a quem porás o nome de Je-
sus. 32Ele será grande, será chamado Filho 
do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o 
trono de seu pai Davi. 33Ele reinará para 
sempre sobre os descendentes de Jacó, e o 
seu reino não terá fim”. 34Maria perguntou 
ao anjo: “Como acontecerá isso, se eu não 
conheço homem algum?” 35O anjo respon-
deu: “O Espírito virá sobre ti, e o poder do 
Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por 
isso, o menino que vai nascer será chamado 
Santo, Filho de Deus. 36Também Isabel, tua 
parenta, concebeu um filho na velhice. Este 
já é o sexto mês daquela que era conside-
rada estéril, 37porque para Deus nada é im-
possível”. 38Maria, então, disse: “Eis aqui a 

serva do Senhor; faça-se em mim segundo 
a tua palavra!” E o anjo retirou-se. 
– Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
4 – PROFISSÃO DE FÉ  
 

5 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, apresentemos confian-
tes nossas preces ao Pai, dizendo: 

  

AS: Vinde, Senhor, em nosso auxílio! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR: Senhor Deus, luz do mundo e salvação 
da humanidade, escutai nossas súplicas e 
preparai o nosso coração para vos acolher 
com alegria. Por Cristo, nosso Senhor. 
AS:  Amém!  

 
 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 

 
6 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 

CD Liturgia VIII, faixa 10 - Paulus  
 

1- Muito suspira por ti teu povo fiel, tua Israel! 
(bis) / Ó Santo Messias! (bis)  
 

2- Tua lembrança embalsama dos que te amam 
os tristes dias. (bis) / Ó Santo Messias! (bis) 
 

3- A nação que te adorava, tornaram-na es-
crava, encheram-na de dor. (bis) / Ó Santo Mes-
sias! (bis) 
 

4- Apressa-te em vir libertá-la, em vir salvá-la, 
Bendito Senhor! Bendito Senhor! (bis) 
 

PR: Orai, irmãos e irmãs... 
 

AS: Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para a glória do seu nome, 
para o nosso bem e de toda a santa 
Igreja! 
 

PR:  Ó Deus, que o mesmo Espírito Santo, 
que trouxe a vida ao seio de Maria, santifi-
que estas oferendas colocadas sobre o 
vosso altar. Por Cristo, nosso Senhor. 
AS: Amém! 

  
7 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
Prefácio: Maria, a nova Eva  
(Missal, página 409/478) 

 
8 - PAI-NOSSO      (Como de costume) 
 

PR:  Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela 
vossa misericórdia, sejamos sempre livres 
do pecado e protegidos de todos os perigos, 

enquanto, vivendo a esperança, aguarda-
mos a vinda de Cristo salvador. 
 

AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre! 
 

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos: eu vos deixo a paz, eu 
vos dou a minha paz. Não olheis os nossos 
pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; 
dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o 
Espírito Santo.  AS:   Amém! 
 

PR: A paz do Senhor esteja sempre con-
vosco! 
 

AS:  O amor de Cristo nos uniu! 
 

(Se for oportuno, o presidente faz-se o convite:) 
 

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

AS: Cordeiro de Deus... 
   

PR:  Felizes os convidados para a ceia do 
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo! 
 

AS: Senhor, eu não sou digno/a de que 
entreis em minha morada, mas dizei uma 
palavra e serei salvo/a! 

 
CANTO DE COMUNHÃO  
 

(CD: Liturgia VIII, faixa 11 - Paulus)  
 

A minha alma engrandece o Senhor, / 
meu coração muito se alegrou / em 
Deus, meu Salvador!  (2x) 
 

1- Minh’alma exalta o Senhor / e o meu co-
ração vibrando se alegra / em Deus, que é 
meu Salvador, / o Deus, que minh’alma 
alegre celebra. 
 

2- Ele voltou seu olhar / para a pequenez 
de sua servidora, / e todas as gerações / 
me proclamarão feliz e ditosa! 
 

3- Ele, que é todo poder, / me fez grandes 
coisas, Santo é seu nome! / Sua bondade 
se estende / de pais para filhos sobre os 
que o temem! 
 

4- Ele agiu com braço forte / e os cheios de 
orgulho Ele dispersou! / Botou abaixo os 
potentes; / humildes, pequenos, Ele ele-
vou! 
 

5- Ele enricou os famintos / e os ricos, sem 
nada, embora mandou! / Ele a seu povo 
acudiu, / de sua promessa aos pais se lem-
brou! 
 

6- Ele aliou-se a Abraão / e a seus descen-
dentes, sem fim, também! / Glória ao Pai 
por seu Filho, / no Espírito Santo pra sem-
pre. Amém. 

 



 

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 da salvação, 
nos preparamos com maior empenho para 
celebrar dignamente o mistério do vosso Fi-
lho. Por Cristo, nosso Senhor.  AS:  Amém! 

 

 

 

IV - Ritos Finais 

 
10 – AVISOS DA COMUNIDADE 
 

(A cargo das Equipes de Liturgia)  
 

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

 

11 - BÊNÇÃO FINAL 
PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 
 

PR:  Que Deus onipotente e misericordioso 
vos ilumine com o advento do seu Filho, em 
cuja vinda credes e cuja volta esperais, e 
derrame sobre vós as suas bênçãos. 
AS: Amém! 
 

PR:  Que durante esta vida ele vos torne fir-
mes na fé, alegres na esperança, solícitos 
na caridade. 
AS: Amém! 
 

PR: Alegrando-vos agora pela vinda do Sal-
vador feito homem, sejais recompensados 
com a vida eterna, quando vier de noco em 
sua glória. 
AS: Amém! 
 

PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso. Pai 

e Filho ✠ e Espírito Santo. 

AS:  Amém! 
 

PR. ou Diácono:  A alegria do Senhor seja 
vossa força,. Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe! 
AS:  Graças a Deus! 
 

CD Liturgia VIII, faixa 13 - Paulus  
 

Como sol nasce da aurora, de Maria nas-
cerá / aquele que a terra seca em jardim 
converterá / Ó Belém, abre teus braços 
ao Pastor que a ti virá! / Emanuel, Deus 
conosco,  vem ao nosso mundo, vem ! 
 

1. Ouve, ó Pastor do teu povo, / vem do alto 
céu onde estás. / Emanuel, Deus conosco, / 
vem ao nosso mundo, vem! 
 

2. Vem teu rebanho salvar, / mostra o amor 
que lhe tens! / Emanuel, Deus conosco, / 
vem ao nosso mundo, vem! 

 

12 - REFLEXÃO 
 

Eu sou a serva e o anjo retirou-se 
 

 Eis que neste quarto domingo, a prepa-
ração para o Advento chega ao seu mo-
mento mais alto: o anunciado e vigilante-
mente esperado está no seio da Virgem Ma-
ria. Se o terceiro domingo foi dedicado a 
João Batista, hoje temos Maria, aquela que 
diz a liturgia “acolheu Jesus com amor de 
mãe”.  A oração da missa pede a Deus que 
“derrame” a sua graça em nossos corações 
para que contemplando a encarnação de 
seu Filho cheguemos à glória da ressurrei-
ção. Chegando o Salvador, nós podemos 
obter os bens de sua salvação. 
 “Naquele tempo, o anjo Gabriel foi envi-
ado por Deus a uma cidade da Galileia, cha-
mada Nazaré, a uma virgem, prometida em 
casamento a um homem chamado José. O 
nome dela era Maria e o anjo entrou onde 
ela estava e disse: ‘Alegra-te, cheia de 
graça, o Senhor é contigo’. 
 Depois de ir à Jerusalém, terra santa e 
fiel, para anunciar o nascimento de João, 
agora o anjo Gabriel é enviado para Galileia, 
ao norte, onde a população é marcada pelo 
paganismo. Os historiadores da época di-
zem os galileus eram pobres e despreza-
dos, por isso, eram violentos e ali vários le-
vantes de revolução.  Antes tinha ido ao 
templo, agora vai numa casa. Antes, um ho-
mem; agora uma mulher. Zacarias era de 
classe sacerdotal. Maria era um jovem qual-
quer da cidade. Mas ali chega a graça de 
Deus. 
 “No tempo precedente ao nascimento de 
Jesus era fortíssima em Israel a expectativa 
do Messias, isto é, um Consagrado, descen-
dente do rei Davi, que teria finalmente liber-
tado o povo da escravidão moral e instau-
rado o Reino de Deus. Mas ninguém imagi-
nava que o Messias pudesse nascer de um 
jovem tão humilde como Maria, jovem pro-
metida em casamento com o justo José. 
Nem ela teria pensado, mas a expectativa 
de Maria era tão grande que o Salvador en-
controu nela madre digna. Deus preparou 
Maria de muito tempo” (Bento XVI, 28 de no-
vembro de 2010, ângelus). 
 “Alegra-te, cheia de graça. O Senhor é 
convosco”. “Salve, cheia de graça!”. Maria, 
representa a humanidade, que, com esse 
movimento de Deus, será abundantemente 
agraciada. Significa que Deus derrama defi-
nitivamente a sua benção sobre ela e exten-
são sobre toda a humanidade. Significa que 
Ele está plenamente voltado para a nossa 
realidade, concedendo-lhes muitos favores.   

 Toda a história da salvação do passado 
e do presente está concentrada nesses pou-
cos instantes de tempo, necessários para 
que a desconhecida menina de Nazaré, no 
segredo do seu coração e de sua modestís-
sima habitação, responda com prontidão ao 
desígnio do Altíssimo. 
 São Bernardo, um devoto da Virgem Ma-
ria, num Sermão, dramatiza esse momento 
da história da salvação: “Ouvistes, ó Vir-
gem, que vais conceber e dar à luz um filho. 
O anjo espera tua resposta: já é tempo de 
voltar para Deus que o enviou. Também 
nós, Senhora, miseravelmente esmagados 
por uma sentença de condenação, espera-
mos tua palavra de misericórdia. [...]. O 
mundo inteiro, prostrado a teus pés, tam-
bém implora. [...] 
 Apressa-te, Ó Virgem, em dar a tua res-
posta; responde sem demora ao anjo; ou 
melhor responde ao Senhor por meio do 
anjo. Pronuncia uma palavra e recebe a Pa-
lavra; profere a tua palavra e concebe a Pa-
lavra de Deus; dize uma palavra passageira 
e abraça a Palavra eterna. 
 Por que demoras? Por que hesitas? 
Nesse momento não tenhas medo da pre-
sunção. Eis que o desejado de todas as na-
ções bate à tua porta. Ah! Se tardas e ele 
passa, começarás novamente a procurar 
com lágrimas aquele que teu coração ama! 
Levanta-te, corre, abre. Levante-te pela fé, 
corre pela entrega a Deus, abre pelo teu 
consentimento. Eis aqui a serva do Senhor; 
faça-se em mim segundo a tua palavra”. 
 A resposta de Maria foi aquela que co-
nhecemos: “Eu sou a serva do Senhor. 
Faça-se em mim segundo a tua palavra”. 
Obtida a resposta pronta, o anjo se retira. 
Agora Deus está no mundo para nos salvar. 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

______________________________________ 
 

13 – LEITURAS DA SEMANA 
2ª-f., Natal do Senhor: Is 9,1-6;  Sl 95; Tt 
2,11-14; Lc 2,1-14; Missa do dia: Is 52,7-
10; Sl 97; Hb 1,1-6; Jo 1,1-18; 3ªf., Sto. Es-
tevão: At 6,8-10; 7,54-59; Sl 30; Mt 10,17-
22; 4ªf.,  S. João Evangelista: 1Jo 1,1-4; Sl 
96; Jo 20,2-8; 5ªf., Santos Inocentes: 1Jo 
1,5 - 2,2; Sl 123; Mt 2,13-18; 6ªf.: 1Jo 2,3-
11; Sl 95; Lc 2,22-35; Sábado: 1Jo 2,12-17; 
Sl 95; Lc 2,36-40. 
 

http://www.diocesedebarreiras.org.br/

