S.: Cristo, que vindes salvar o que estava perdido.
Todos: Cristo, piedade. Piedade de nós!
Cristo, piedade. Piedade de nós! (bis)
S.: Senhor, que vindes criar um mundo novo.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós!
Senhor, piedade. Piedade de nós! (bis)
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4º DOMINGO DO ADVENTO
22 de dezembro de 2019 - Ano A - Roxo
“Deus está conosco” Mt 1,23

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: Neste Quarto Domingo do Advento, somos chamados a contemplar os sinais pelos quais
Deus comunica seu projeto de salvação. O exemplo
de José e Maria ajuda a compreender que o projeto
divino em nossas vidas não acontece de forma mágica e nem por imposição, mas pelo diálogo com o
Senhor, buscando compreender qual a missão que
Ele confia a cada pessoa.
(Acender a quarta vela da coroa do Advento.)

02. CANTO INICIAL
1. O Senhor está pra chegar; já se cumpre a profecia e o seu Reino então será liberdade e alegria.
E as nações enfim recebem salvação a cada dia.
Ref.: 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)
2. Vem de novo restaurar-nos. De que lado estarás? Indignado contra nós? E a vida não darás?
Salvação e alegria, outra vez não nos trarás?
3. Escutemos sua palavra, é de paz que vai falar
Paz ao povo e aos seus fiéis, a quem dele se
achegar. Está perto a salvação e a glória vai voltar.
03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA
04. ATO PENITENCIAL
Presid.: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios.
(Momento de silêncio para a reflexão pessoal.)
05. CANTO PENITENCIAL
(93º Encontro)
S.: Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós!
Senhor, piedade. Piedade de nós! (bis)
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Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna!
Todos: Amém.
06. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: 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 ressurreição. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA
Coment.: O relacionamento humano realiza-se por
meio de palavras e de sinais. Quem é capaz de entender a linguagem divina sempre abre sua vida para
que o Senhor venha fazer morada em sua existência.

I LEITURA - Is 7,10-14
07. 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 tentarei o Senhor”.
13
Disse o profeta: “Ouvi então, vós, casa de Davi;
será que achais 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.
08. SALMO RESPONSORIAL – Sl 23(24)
(M.: “Cheia de graça” 92º enc. ou “Eu vos exalto”)
Ref.: 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”.
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II LEITURA - Rm 1,1-7
09. 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 profetas 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.
5
É 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.

EVANGELHO - Mt 1,18-24
10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (87º Enc.)
Ref.: Aleluia, aleluia! (bis)
1. Eis a serva do Senhor, (bis)
Que em mim venha cumprir-se (bis)
Tudo quanto me disseste. (bis)
11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO MATEUS - 18A origem
de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida 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 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 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.
12. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)
13. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)
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Presid.: Caríssimo, elevemos a nossa oração a
Jesus Cristo, que nos veio trazer a sua paz, e roguemos pela Igreja e pelos homens, dizendo, com
toda a confiança:
R. Vinde, Senhor, e salvai-nos.
1. Pela Igreja una, santa e apostólica, a casa prometida por Deus a Davi, para que a Virgem Maria seja
sempre o seu modelo, rezemos ao Senhor...
2. Pelos grandes e poderosos deste mundo e pelos
chefes e governantes das nações, para que reconheçam
que sem Deus nada é seguro, rezemos ao Senhor...
3. Pelos leigos e religiosos, para que, imitando a humildade de Maria, encontrem graça aos olhos Deus,
rezemos ao Senhor...
4. Pelos pais que esperam seus filhos e pelos órfãos
e abandonados, para que o Natal lhes revele o Salvador, rezemos ao Senhor...
(Outras intenções da comunidade)
Presid.: Escutai Senhor, as nossas súplicas e
preparai nossos corações para acolherem o vosso
Filho, luz do mundo, com a fé e a simplicidade de
Maria. Ele que convosco vive e reina, na unidade do
Espírito Santo.
Todos: Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DAS OFERENDAS
1. As nossas mãos se abrem,/ Mesmo na luta e na
dor/ E trazem pão e vinho/ Para esperar o Senhor.
Ref.: Deus ama os pobres/ E se fez pobre, também,/ Desceu à terra/ E fez pousada em Belém.
2. As nossas mãos se elevam,/ Para, num gesto de
amor,/ Retribuir a vida,/ Que vem das mãos do Senhor.
3. As nossas mãos se encontram/ Na mais fraterna união./ Façamos deste mundo/ A grande
“Casa do Pão!”
4. As nossas mãos sofridas/ Nem sempre têm
o que dar,/ Mas vale a própria vida/ De quem
prossegue a lutar.
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, que o mesmo Espírito Santo, que
trouxe a vida ao seio de Maria, santifique estas oferendas colocadas sobre o vosso altar. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.
16. PREFÁCIO DO ADVENTO II A
(MR p. 409)
Presid.: 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,
bendizemos e glorificamos pelo mistério da Virgem
Maria, Mãe de Deus. Do antigo adversário nos veio
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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:
Santo, Santo, Santo...
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(MR p. 478)
Presid.: 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.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Presid.: Estando para ser entregue e abraçando
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 SANGUE DA NOVA E ETERNA
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
Presid.: 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
agradecemos porque nos tornastes dignos de estar
aqui na vossa presença e vos servir.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Presid.: E nós vos suplicamos que, participando do
Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo
Espírito Santo num só corpo.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se
faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na
caridade, com o papa Francisco, com o nosso bispo
Carlos José e todos os ministros do vosso povo.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Presid.: Lembrai-vos também dos (outros) nossos
irmãos e irmãs que morreram na esperança da
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ressurreição e de todos os que partiram desta vida:
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade 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 louvarmos
e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós,
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos: Amém!

RITO DA COMUNHÃO
18. Todos: Pai Nosso...
Presid.: 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, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Presid.: 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.
Todos: Amém.
Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.
19. CANTO DE COMUNHÃO I (92º Encontro)
1. Com Maria de Nazaré, unidos num só sentimento, felizes com nossa fé buscamos o puro alimento.
Ref.: “Eis meu corpo tomai e comei, eis meu
sangue tomai e bebei.” Pelo sim Maria foi
mãe, pelo sim Jesus se fez pão, pelo sim aqui
estamos celebrando fiel comunhão.
2. Que serias a mãe de Jesus, o anjo a ti anunciou. Ao mundo geraste a luz, teu sim foi resposta de amor.
3. O teu Filho nos veio mostrar o caminho, a verdade e a vida. Fazer o que Ele mandar, conselho
de ti , Mãe querida.
4. Ó Jesus vimos te receber com fé e com felicidade.
Faremos teu Reino crescer na prática da caridade.
5. És Maria cheia de graça, convosco o Senhor
sempre está. Os povos teu ventre abraçam, pra
sempre bendita serás.
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20. CANTO DE COMUNHÃO II (95º encontro)
1. Preparemos os caminhos do Senhor, endireitemos suas veredas sem temor, e todas as pessoas
hão de ver a salvação que Deus fará acontecer.
Ref: Vem Senhor Jesus, vem nos dar a paz.
És o alimento que nos satisfaz. Vem senhor
Jesus, vem pra nos salvar, que alegremente,
vamos te esperar.
2. Anunciemos entre os povos com fervor, eis que
vem o nosso Deus e salvador. A glória e o poder
em sua mão, na Sua luz os nossos olhos brilharão.
3. Preparados, bem atentos, vigilantes a palavra
do Senhor nos faz confiantes. Não sabemos hora
e dia que a luz apontará o grande sol Cristo Jesus.
4. O Senhor é quem liberta os cativos, O Senhor
que faz erguer-se o caído. Todo aquele que é justo Ele ama, ao seu amparo todo pobre Ele chama.
5. O Senhor nos mostrará sua bondade, da nossa terra brotará fidelidade. A verdade e o amor se
encontrarão e a justiça com a paz se abraçarão.

23. CANTO FINAL
Ref.: Da cepa brotou a rama, da rama brotou
a flor, da flor nasceu Maria, de Maria, o Salvador (bis).
1. O Espírito de Deus sobre ele pousará, de saber, de entendimento, este Espírito será; de conselho e fortaleza, de ciência e de temor.Achará
sua alegria no temor do seu Senhor.
2. Não será pela ilusão do olhar, do ouvir falar,
que ele irá julgar os homens como é praxe acontecer. Mas os pobres desta terra com justiça julgará e dos fracos o direito Ele é quem defenderá.

21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: 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 dignamente o mistério do
vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém.

RITOS FINAIS
22. BÊNÇÃO PARA O TEMPO DO ADVENTO
Presid.: Que o 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.
Todos: Amém.
Presid.: Que durante esta vida ele vos torne firmes
na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade.
Todos: Amém.
Presid.: Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida
eterna, quando vier de novo em sua glória.
Todos: Amém.
Presid.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e
Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém.

18/dezembro/preto/p4

PULSANDO LITÚRGICO - Diocese de Apucarana - PR. Organização e diagramação: Pe. Anderson Bento; Cantos:
Cristiane e Marcos da Matta - yacrismusica@gmail.com.br; Diaconais: Diácono Durvalino Bertasso; Impressão e distribuição: Gráfica Diocesana. SUGESTÕES E INFORMAÇÕES:
Tel.: (43) 3422-0418; e-mail: ander_bento@hotmail.com

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

2ª Rx - Ml 3,1-4.23-24; Sl 24; Lc 1,57-66.
3ª Rx - 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Sl 88; Lc 1,67-79.
4ª Br - Is 52,7-10; Sl 97; Hb 1,1-6; Jo 1,1-18.
5ª Br - At 6,8-10;7,54-59; Sl 30; Mt 10,17-22.
6ª Br - 1Jo 1,1-4; Sl 96; Jo 20, 2-8.
Sb Vm - 1Jo 1,5-2,2; Sl 123; Mt 2,13-18.
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