
4º DOMINGO DO ADVENTO
24 de dezembro de 2017 

Ano B - São Marcos
Cor Roxa

“Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem 
porás o nome de Jesus.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Celebrando este último domingo do Ad-
vento, somos informados da chegada iminente de 
Jesus. Através dos profetas, Deus preparou a alma 
de seu povo para este acontecimento. Mil anos 
antes, o profeta Natan garantiu ao rei Davi que um  
de seus descendentes se sentaria no trono e que 
o reino dele seria firme para sempre. Hoje é o anjo 
Gabriel que diz à Maria que ela teria um filho; que 
Deus lhe daria o trono de seu pai Davi; que seu 
reino seria para sempre e que seria chamado Filho 
de Deus. E quando Maria disse: “eis aqui a serva do 
Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra”, o 
Filho de Deus encarnou-se em seu seio por obra do 
Espírito Santo. 

(Após a procissão de entrada, acender quarta vela da co-
roa do Advento.)

ATENÇÃO: Srs. Padres e comunidades, o quarto domingo do 
advento se estente até à tarde do mesmo. À partir das vésperas, 
celebra-se a liturgia do Natal do Senhor.

06. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Derramai, ó Deus, a vossa graça em nos-
sos corações para que, conhecendo pela mensa-
gem do Anjo a encarnação do vosso Filho, chegue-
mos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. 
Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.

LITURGIA DA PALAVRA

07. PRIMEIRA LEITURA (2Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16)
Coment.: O Rei Davi quer construir uma casa de 
pedra para o Senhor, mas Deus garante que será 
Ele a construir uma casa à Davi, isto é, lhe dará 
um descendente que sentará em seu trono e cujo 
reinado não terá fim. No Evangelho, São Lucas nos 
conta o momento grandioso em que Deus cumpre 
esta promessa.

08. LEITURA DO SEGUNDO LIVRO DE SAMUEL
Tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa e tendo-
-lhe o Senhor dado a paz, livrando-o de todos os seus 
inimigos, ele disse ao profeta Natã: “Vê: eu resido 
num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada 
numa tenda!” Natã respondeu ao rei: “Vai e faze tudo 
o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo”. 
Mas, nessa mesma noite, a palavra do Senhor foi di-
rigida a Natã nestes termos: “Vai dizer ao meu servo 
Davi: ‘Assim fala o Senhor: Porventura és tu que me 
construirás uma casa para eu habitar? Fui eu que 
te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que 
fosses o chefe do meu povo, Israel. Estive contigo em 
toda a parte por onde andaste, e exterminei diante 
de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão 
célebre como o dos homens mais famosos da terra. 
Vou preparar um lugar para o meu povo, Israel: eu o 
implantarei, de modo que possa morar lá sem jamais 
ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a 
oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabe-
lecia Juízes sobre o meu povo, Israel. Concedo-te 
uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus ini-
migos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. 
Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com 
teus pais, então, suscitarei, depois de ti, um filho teu, 
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Presid.: Deus, todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos con-
duza à vida eterna!
Todos: Amém.

02. CANTO INICIAL (93º Encontro)      
1. Estar sempre alegres, rezar sem cessar / Em 

quaisquer circunstâncias dar graças a Deus / 
Esta é a Sua vontade para nós filhos seus

Ref.: Vimos cantando alegres / Juntos louvan-
do alegres / À espera do Senhor, o Deus de 
amor / Que entre nós vem habitar

2. Manter o espírito aceso, guardar o que é bom 
/ Limpos e santificados, pra vinda do Senhor 
/ Ele é fiel na promessa: é o nosso salvador

3. Alegres no chamado,  alegres em proclamar 
/ Com vigor a palavra: justiça, paz e o bem / 
Glória a Deus amoroso e ao Cristo que vem

03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04. ATO PENITENCIAL

Celebração Dominical -   Ano XLIV  -   Nº 2475

05. CANTO PENITENCIAL (93º Encontro)
Solo: Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós! 
            Senhor, piedade. Piedade de nós! (bis)
Solo: Cristo, que vindes salvar o que estava perdido.
Todos: Cristo, piedade. Piedade de nós!
            Cristo, piedade. Piedade de nós! (bis)
Solo: Senhor, que vindes criar um mundo novo.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós! 
            Senhor, piedade. Piedade de nós! (bis)



09. SALMO RESPONSORIAL  – Sl 89(88)
      (Melodia: Das obras do Senhor)
Ref.: Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso 

amor!
1. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso 

amor, de geração em geração eu cantarei vossa 
verdade! Porque dissestes: “O amor é garanti-
do para sempre!” E a vossa lealdade é tão firme 
como os céus.

2. “Eu firmei uma aliança com meu servo, meu elei-
to, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. 
Para sempre, no teu trono, firmarei tua linha-
gem, de geração em geração 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!’ Guardarei eterna-
mente para ele a minha graça e com ele firmarei 
minha Aliança indissolúvel”.
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10. SEGUNDA LEITURA (Rm 16, 25-27)

11. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO PAU-
LO AOS ROMANOS
Irmãos: Glória 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 reve-
lação do mistério mantido em sigilo desde sempre. 
Agora este mistério foi manifestado e, mediante as 
Escrituras proféticas, conforme determinação do 
Deus eterno,  foi levado ao conhecimento de todas 
as nações, para trazê-las à obediência da fé. A ele, 
o único Deus, o sábio, por meio de Jesus Cristo, 
a glória, pelos séculos. Amém! PALAVRA DO SE-
NHOR.

12. EVANGELHO (Lc 1, 26-38) 

e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai 
e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino se-
rão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono 
será firme para sempre”. PALAVRA DO SENHOR.

14. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO LUCAS
Naquele tempo,  O anjo Gabriel foi enviado por 
Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, 
a uma virgem, prometida em casamento a um ho-
mem chamado José. Ele era descendente de Davi 
e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde 
ela estava e disse: “Alegra-te, cheia de graça, o 

13. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
        (87º Encontro)
Ref.: Aleluia, aleluia! (bis)
1. Eis a serva do Senhor, (bis)
Que em mim venha cumprir-se (bis)
Tudo quanto me disseste. (bis)

Presid.: Irmãos e irmãs: A Boa Nova que acaba-
mos de ouvir, nestes dias que precedem o Natal, 
inspire nossas súplicas e orações, e nos leve a di-
zer confiantes:

R. Vinde, Senhor Jesus. 

1. Pela Igreja una, santa e apostólica, a casa pro-
metida 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 pe-
los chefes e governantes das nações, para que re-
conheçam que sem Deus nada é seguro, rezemos 
ao Senhor... 

3. Pelos leigos, religiosos e catecúmenos, para 
que, imitando a humildade de Maria, encontrem 
graça aos olhos Deus, rezemos ao Senhor... 
  
4. Pelos pais que esperam seus filhos e pelos ór-
fãos e abandonados, para que o Natal lhes revele 
o Salvador, rezemos ao Senhor...  
 
(Outras intenções)

Presid.: Escutai Senhor, as nossas súplicas e pre-
parai os nossos corações para acolherem o vosso 
Filho, luz do mundo, com a fé e a simplicidade de 
Maria. Ele que vive e reina para sempre. Amém.

Senhor está contigo!” Maria ficou perturbada com 
essas palavras e começou a pensar qual seria o 
significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe: 
“Não tenhas medo, Maria, porque encontraste gra-
ça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à 
luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele 
será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e 
o Senhor Deus lhe dará o trono  de seu Pai Davi. 
Ele reinará para sempre sobre os descendentes de 
Jacó, e o seu reino não terá fim”. Maria perguntou 
ao anjo: “Como acontecerá isso, se eu não conhe-
ço homem algum?” O anjo respondeu: “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. Também 
Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. 
Este já é o sexto mês daquela que era considera-
da estéril, porque para Deus nada é impossível”. 
Maria, então, disse: “Eis aqui a serva do Senhor; 
faça-se em mim segundo a tua palavra!” E o anjo 
retirou-se. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

15. HOMILIA

16. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

17. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)



19. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

20. PREFÁCIO DO ADVENTO IIA (MR p. 409)
Santo, Santo, Santo...

21. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (MR p. 478)
Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de 
toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, der-
ramando 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 livre-
mente 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 ENTRE-
GUE 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 RE-
MISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 
DE MIM. Eis o mistério da fé!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e pro-
clamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor 
Jesus!

Presid.: Celebrando, pois, a memória da morte e res-
surreição 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 Es-
pírito Santo num só corpo. 
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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 
Celso Antônio e todos os ministros do vosso povo.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e 
irmãs que morreram na esperança da 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 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 San-
to, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos: Amém!

LITURGIA EUCARÍSTICA

18. CANTO DAS OFERENDAS
1. “Do céu vai descer o Cordeiro!” É dom, puro 

dom, salvação! / No altar do penhor verda-
deiro, também vamos ser oblação. 

Ref.: Eis, Senhor, a tua vinha, frutos mil te 
traz, Senhor. / Mas teu povo que caminha, 
mais que fruto, é dom de amor! 

2. Na terra já brota a esperança, e a graça de 
Deus vem dizer / Que o povo da Nova Alian-
ça também oferenda vai ser. 

3. Irmãos na fé viva, exultantes, partilham o 
pão sempre mais, / E campos jamais verde-
jantes também já se tornam trigais!

Ritos da Comunhão

22. Todos: Pai Nosso...

23. CANTO DE COMUNHÃO
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.

 3. A palavra de sua boca/ Ferirá o violento/ 
o sopro de seus lábios/Matará o avarento/ 
a justiça é o cinto/ Que circunda a sua 
cintura/ E o manto da lealdade/ É a sua 
vestidura.

4. Neste dia, neste dia/ O Senhor estenderá/ 
Sua mão libertadora/ Pra seu povo resga-
tar/ Estandarte para os povos/ O Senhor 
levantará a seu povo, a sua Igreja/ Toda a 
terra acorrerá.



RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Br - Missa da Noite Is 9,1-6; Sl 95(96); Tt 2,11-14; Lc 2,1-14
Missa do dia: Is 52,7-10; Sl 97(98); Hb 1,1-6; Jo 1,1-18
3ª Vm -  At 6,8-10; Sl 30(31); Mt 10,17-22
4ª Br - 1Jo 1,1-4; Sl 96(97); Jo 20,2-8
5ª Vm - Jo 1,5-2,2; Sl 123(124); Mt 2,13-18
6ª Br -  1Jo 2,3-11; Sl 95(96); Lc 2,22-35
Sáb Br - 1Jo 2,12-17; Sl 95(96); Lc 2,36-40
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24. 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.

PULSANDO LITÚRGICO - Diocese de Apucarana
Responsáveis:
Comentários e orações: Pe. Anderson Bento
Cantos: Cristiane e Marcos da Matta - yascrismusica@gmail.com
Diaconais: Diácono Durvalino Bertasso
Diagramação: Vitor Hugo Oliveira
Impressão: Gráfica Diocesana

SUGESTÕES E INFORMAÇÕES: 
(43) 3422 - 0418                             ander_bento@hotmail.com

  25. CANTO FINAL - (92º enc.)
1. Tempo de esperança e de viver, tempo de ser 

novo e renascer...
Ref.: Eis que uma criança já se anuncia, den-

tro de Maria o céu conosco está. Tempo de 
esperança e de alegria, vamos esperar que 
o senhor virá. O libertador já vem, o liberta-
dor já vem.

2. Como esperava o povo hebreu, o Senhor, do 
povo, não se esqueceu.

3. Hoje o povo espera de coração por um mundo 
novo, bem mais irmão.

BENÇÃO SOLENE PARA O TEMPO DO 
ADVENTO. (MR. p. 519)

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 so-
bre vós as suas bençãos.
Todos: Amém.

Presid.: Que durante esta vida ele vos torne fir-
mes na fé, alegres na esperança, solícitos na ca-
ridade.
Todos: Amém.

Presid.: Alegrando-vos agora pela vinda do Sal-

TEMPO DO NATAL
O Tempo do Natal se estende desde as I 
Vésperas do Natal do Senhor até o Domin-
go após o dia 6 de Janeiro. “É a comemo-
ração do nascimento do Senhor, em que 
celebramos a troca de dons entre o céu e a 
terra, pedindo que possamos participar da 
divindade daquele que uniu ao Pai a nossa 
humanidade.” (Diretório Litúrgico - 2017)

vador 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.

23. CANTO DE COMUNHÃO II - (93º enc.)
1. A minha alma engrandece ao Senhor / 

Meu espírito exulta em Deus, meu Salva-
dor / Meu Salvador.

Ref.: Santo é o nome do Senhor, / Pois 
Ele fez em mim maravilhas. / Santo é 
meu Deus, Santo é meu Deus, Santo é 
meu Deus.

2. Porque olhou para a humildade de sua 
serva / Doravante as gerações hão de cha-
mar-me de bendita, / De bem-aventurada.

3. Seu amor para sempre se estende, / De 
geração em geração sobre todos que o 
temem. / Ele é misericórdia.

4. Os soberbos de coração Deus dispersou, 
/ Derrubou os poderosos e os humildes 
elevou. / Forte é o Senhor.

43 3422-2996
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Drº Julio M. Roque
•Prótese, periodontia e implantes.
• Especialista em prótese dental e    
   periodontia. 
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