Ano A / Tempo do Advento / Roxo ou Róseo
4º DOMINGO DO ADVENTO

“E tu lhe darás o nome de ‘Jesus’,
pois ele vai salvar o seu povo!”

Nº 2199- 18/12/2016

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

3. ATO PENITENCIAL
S. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre
o pecado e a morte, nós também somos convidados
a morrer ao pecado e a ressurgir para uma vida nova.
Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai.
(pausa)
1. Ó Deus-bondade, Pai e criador, / somos teu povo santo
e pecador. / Nós te pedimos força e proteção, / ó Deus
da vida e da libertação.
Ó Deus, perdoa o nosso desamor. / Do céu envia o Filho
Salvador! (2x)
2. Nosso pecado quer nos condenar, / da vossa face vai
nos afastar. / Porém, tu és o Deus-consolação / e nos
concedes sempre o teu perdão.
3. Aqui estamos para suplicar / que nossas culpas queiras
perdoar. / Te prometemos nossa conversão, / porque
tu és o Deus da salvação.

RITOS INICIAIS
A. Irmãos e irmãs, bendito seja
Deus, que nos reúne como família!
Estamos próximos de celebrar o
Natal do Senhor! A liturgia de hoje
nos fará refletir sobre a acolhida
do projeto de Deus em nossa
vida, que se realiza à medida que
não temos medo de dar o salto
no escuro, com fé. Vinde, Senhor
Jesus! Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA
Das alturas orvalhem os céus, / e as nuvens que chovam
justiça; / que a terra se abra ao amor / e germine o Deus
Salvador.
1. Foste amigo, antigamente, / desta terra que amaste, /
deste povo que escolheste; / sua sorte melhoraste, /
perdoaste seus pecados, / tua ira acalmaste.
2. Escutemos suas palavras, / é de paz que vai falar; / paz
ao povo, a seus fiéis, / a quem dele se achegar. / Está
perto a salvação, / e a glória vai voltar.
3. Eis: Amor, Fidelidade / vão unidos se encontrar; / bem
assim, Justiça e Paz / vão beijar-se e se abraçar. / Vai
brotar fidelidade / e Justiça se mostrar.

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.
S. Senhor, tende piedade de nós...

4. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) 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. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. O grande sinal de Deus se
manifesta na simplicidade e
nos dá a salvação. Para que
as promessas do Senhor se
cumpram, a acolhida de seus
projetos e a prática da justiça,
a exemplo de São José, são
necessárias. Nossa missão é
anunciar a salvação, a fim de que
a fé nasça no coração de todas as
pessoas. Ouçamos:

5. PRIMEIRA LEITURA (Is 7,10-14)
Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Naqueles dias, o Senhor falou com Acaz, dizendo:
“Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, que
provenha da profundeza da terra, que venha das alturas
do céu”. Mas Acaz respondeu: “Não pedirei nem tentarei
o Senhor”. Disse o profeta: “Ouvi então, vós, casa de
Davi; será que achais pouco incomodar os homens e
passais a incomodar até o meu Deus? Pois 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 23(24)

José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la,
resolveu abandonar Maria, em segredo. Enquanto 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. Ela dará à luz um filho, e tu
lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo
dos seus pecados”. Tudo isso aconteceu para se cumprir
o que o Senhor havia dito pelo profeta: “Eis que a virgem
conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo
nome de Emanuel, que significa: Deus está conosco”.
Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor
havia mandado e aceitou sua esposa.
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

O rei da glória é o Senhor onipotente; abri as portas
para que ele possa entrar!

10. PROFISSÃO DE FÉ

• 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.
• “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.
• 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”.

11. PRECES DA COMUNIDADE

7. SEGUNDA LEITURA (Rm 1,1-7)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação,
escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas
havia prometido, nas Sagradas Escrituras e que diz
respeito a seu Filho, descendente de Davi segundo a
carne, autenticado como Filho de Deus com poder, pelo
Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus
Cristo, Nosso Senhor. 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. 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, graças
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
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
1. Uma virgem conceberá.(2x) e um Filho nos dará.(2x)
Deus conosco, Emanuel!(2x)

9. EVANGELHO (Mt 1,18-24)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
S. A 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.

S. Ao Senhor, nosso Deus e Pai, apresentemos nossas
preces, no desejo de moldar nossa vida à sua vontade:
L. Senhor, olhai por vossa Igreja, a fim de que todas as
suas ações sejam para colocar em prática a vossa Palavra;
que ela seja sinal forte de salvação, para iluminar e dar
sentido à vida das pessoas. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, ajudai-nos a ser mansos e humildes, justos
e zelosos, a exemplo de São José, a fim de acolhermos
sempre vossa Palavra e a colocarmos em prática. Nós
vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, que a Campanha da Evangelização não seja
mais uma entre muitas, mas alcance seus objetivos, a
fim de garantir o serviço de vossa Igreja “em saída”. Nós
vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, que o Sínodo Diocesano dê frutos em nosso
modo de ser Igreja; que formemos uma comunidade de
misericórdia, serviço, diálogo e que vá ao encontro de
todos os vossos filhos. Por isso, rezamos juntos:
T. Pai de bondade, para vossa glória, queremos continuar
a caminhar juntos, em comunhão, como Igreja, seguindo
vosso Filho Jesus. Somos povo peregrino e desejamos
ouvir o que o Espírito Santo nos diz. Queremos celebrar
nossa vocação, vivendo o sonho missionário de chegar
a todos. Ensinai-nos a ser servidores do Reino de vida
plena, planejando a pastoral com os pobres e sofredores.
Enviai vosso Espírito para renovar nossa Diocese e
conduzir-nos à salvação eterna.
S. Deus de infinito amor e misericórdia, escutai as preces
do vosso povo. Fazei que, alimentados pela Palavra
e pela Eucaristia, deem frutos de santidade, justiça e
amor. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Junto ao pão e ao vinho,
apresentemos ao Senhor nosso
coração aberto para acolher o
Emanuel, nosso Salvador.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
A nossa oferta apresentamos no altar / e te pedimos:
vem, Senhor, / nos libertar!
1. A chuva molhou a terra, / o homem plantou um grão,/
a planta deu flor e frutos, / do trigo se fez o pão.
2. O homem plantou videiras, / cercou-as com seu
carinho. / Da vinha brotou a uva, / da uva se fez o vinho.
3. Os frutos de nossa terra / e as lutas dos filhos teus /
serão, pela tua graça, / pão vivo que vem dos céus.
4. Recebe, Pai, nossas vidas, / unidas ao pão e ao vinho; /
e vem conduzir teu povo, / guiando-o em teu caminho.

13. ORAI, IRMÃOS E IRMÃS...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.
S. Ó Deus, que o mesmo Espírito Santo, que trouxe a vida
ao seio de Maria, santifique estas oferendas colocadas
sobre o vosso altar. P.C.N.S.
T. Amém.

14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Prefácio do Advento, II – A (Maria, a nova Eva)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. 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 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, Senhor, Deus do universo! O céu e a
terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito
o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!
S. 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!
S. 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.
S. 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.
S. Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes
pela cruz e ressurreição.
S. 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.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E nós vos suplicamos que, participando 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!
S. 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 Pedro e todos os
ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. 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.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. 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.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e
toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

15. RITO DA COMUNHÃO
A. A Virgem conceberá e dará a luz a um Filho; e ele será
chamado “Emanuel”, que quer dizer: “Deus conosco”.

16. CANTO DE COMUNHÃO
1. Convertei-nos, Senhor, Deus do mundo inteiro, / sobre
nós a vossa face iluminai! / Se voltardes para nós,
seremos salvos, / vós, que sobre os anjos todos assentais.
Arrancastes do Egito esta videira / e expulsastes muita
gente pra plantá-la; / diante dela preparastes terra boa,
/ vinde logo, Senhor, vinde depressa pra salvá-la!
2. Suas raízes se espalharam pela terra, / e os seus ramos
recobriram o sertão. / Levantai-vos, vinde logo em
nosso auxílio, / libertai-nos pela vossa compaixão!
3. Seus rebentos atingiram as montanhas, / verdes mares,
longos rios e palmeiras. / Vinde logo, Senhor, Deus do
universo, / visitai a vossa vinha e protegei-a!
4. Vossa mão foi quem plantou esta videira, / vinde cuidar
deste rebento que firmastes; / e aqueles que a cortarem
ou queimarem / vão sofrer ante o furor de vossa face.
5. Até quando ficaremos esperando? / Escutai a oração do
vosso povo! / Vinde livrar-nos e banir da nossa história
/ tanto pranto amargo e copioso.
6. Pousai a mão por sobre o vosso “protegido”, / o “Filho
do Homem”, que escolhestes para vós, / e jamais vos
deixaremos, Senhor Santo; / dai-nos vida e louvaremos
vosso nome.

17. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) 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.
T. Amém.

RITOS FINAIS
A. Diante da mensagem do anjo,
São José permaneceu calado. Isso
quer dizer para nós que nada temos
a dizer, quando compreendemos
a vontade do Senhor. É ele quem
guia nossa vida. Que este tempo
de espera e vigilância nos ajude a
ser voz que clama ao mundo, para
que os caminhos do Senhor sejam
preparados.

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
S. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós!
S. 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.
T. Amém!
S. Que durante esta vida ele vos tome firmes na fé, alegres
na esperança, solícitos na caridade.
T. Amém!
S. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito
homem, sejais recompensados com a vida eterna, quando
vier de novo em sua glória.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e
Espírito Santo.
T. Amém!

19. CANTO
Como o sol nasce da aurora, / de Maria nascerá / 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!
3. Salva e protege esta vinha, / foi tua mão que a plantou!
/ Emanuel, Deus conosco, / vem ao nosso mundo, vem!
LEITURAS DA SEMANA
2ª feira: Jz13,2-7.24-25a; Sl 70 (71); Lc 1,5-25.
3ª feira: Is 7,10-14; Sl 23(24); Lc 1,26-38.
4ª-feira: Ct 2,8-14 ou Sf 3,14-18; Sl 32(33); Lc 1,39-45.
5ª feira: 1Sm 1,24-28; Sl 24(25); Lc 1,46-56.
6ª feira: Ml 3,1-4.23-24; Sl 24(25); Lc 1,57-66.
Sábado (manhã): 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Sl 88(89); Lc 1, 67-79.
NATAL (noite): Is 9,1-6; Sl 95(96); Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.
Domingo (dia de Natal): Is 52,7-10; Sl 97(98); Hb 1,1-6; Jo 1,1-18.

HINO DO SÍNODO DIOCESANO
Letra e Música: Fernanda de Marqui Correia
1. A Diocese entoa um hino de gratidão, / por todos os
operários que iniciaram a missão. / Em nossa longa
jornada muitos aqui se doaram, / homens e mulheres
de coragem, a vida ao próximo entregaram.
Este é o sonho missionário:/ a todos os povos chegar.
/ Na alegria do Evangelho, / Jesus Cristo anunciar!
2. Sinais dos tempos vivemos, hoje somos nova geração;
/ desbravemos um novo tempo, guiados pela oração.
/ De portas abertas, rumo às periferias, / ser rosto da
Misericórdia de Deus é o que a Igreja almeja.
3. Que este sínodo dê frutos para o futuro da Igreja,
/ caminhando todos juntos, como Cristo deseja. /
Que nossa missão seja um passo para irmos além
de nós mesmos; / à luz da Verdade, façamos do
sonho realidade.
4. Comunidades de famílias nossas paróquias possam
ser; / lugar de iniciação na fé, para a palavra viver.
/ Que os jovens sejam capazes de responder ao
chamado, / tenham coragem de trocar tudo pelo
Reino de Deus.
5. As alegrias e esperanças, tristezas e angústias,
/ todas as dores deste mundo sejam também
de nossa Igreja. / Maria, Mãe da Misericórdia,
vem conosco caminhar, / nos leve ao excluído e
abandonado, para Jesus Cristo anunciar.

AVISOS
Aos coordenadores do canto litúrgico: O “Setor
Música” quer lembrar a todos que as partituras
cifradas e os áudios dos cantos do Hinário continuam
disponíveis no site da diocese;
Cante com sua comunidade o HINO DO SÍNODO
DIOCESANO, em sinal de oração e unidade com
a Diocese. O áudio e a partitura cifrada estão
disponíveis no site sinodo.diocesesa.org.br
Acesse o Site e o Facebook da sua Diocese de Santo André
www.diocesesa.org.br

/DioceseDeSantoAndre
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