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“O Advento mantém viva a expectativa de Cristo, que nos virá visitar com a sua salvação, realizando 

plenamente o seu Reino de justiça e de paz”. 

São João Paulo II 
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São João Maria Vianney: Rogai por nossos Padres! 
 

----------------------------------------------------------- 
  
 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

 Amém! 

 O amor do Pai, a graça de Jesus Cristo e a ternura do Espírito Santo estejam conosco. 

- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 
2. MOTIVAÇÃO 
 
             O Advento marca o início do novo ano litúrgico na Igreja! 
 Do latim adventum, a palavra “advento” significa chegada e, neste caso, faz referência à 
chegada de Jesus ao mundo. O Tempo do Advento é para toda a Igreja, momento de mergulharmos 
na liturgia e assim na mística cristã. É tempo de espera e esperança, de estarmos atentos e 
vigilantes, preparando-nos alegremente para a vinda do Senhor, como uma noiva que se enfeita, se 
prepara para a chegada de seu noivo, seu amado. 
 Aproveitemos este Tempo de alegria e esperança, que possamos juntos vigiar e orar, pelo 
mundo e seus desafios no combate à pandemia, por nossos Sacerdotes os quais nos foram confiados 
pelo próprio Cristo, que sejam renovados em seu primeiro amor, deixando-se assim, seduzir pelo 
Senhor Jesus que os escolheu, chamou e consagrou. Que na força do Verbo Encarnado, cresçam no 
amor e no fervor, sejam zelosos, santos e fiéis para com a Igreja, testemunhando Cristo Vivo na 
Santa Eucaristia, contagiando os fiéis com sua motivação e ardor apostólico. Que suas homilias, seus 
gestos e palavras sejam plenos da ação do Espírito Santo que toque os corações, despertando cada 
alma para a santidade. 
 

 
3. Invocando o Espírito Santo: 
 
Ó Espírito Santo, / dai-nos corações grandes abertos à vossa silenciosa e forte Palavra inspiradora, 
/ e fechados a todas as ambições mesquinhas; / dai-nos corações alheios a qualquer desprezível 
competição humana / e compenetrados do sentido da Santa Igreja; / dai-nos corações grandes, / 
desejosos de se tornarem semelhantes ao manso Coração do Senhor Jesus; / dai-nos corações 
grandes e generosos para superarmos todas as provações, / todo tédio, todo cansaço, toda 
desilusão, todas as ofensas; / dai-nos corações grandes e humildes até o sacrifício, quando 
necessário; / corações cuja felicidade seja palpitar com o Coração de Cristo / e cumprir fielmente 
toda vontade do Pai celeste. Amém. 
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4. Rezemos o Hino do Tempo do Advento: 
 
Em meio à treva escura, 
Ressoa clara voz. 
Os sonhos maus se afastem 
refulja o Cristo em nós.  
 

Despertem os que dormem, 
feridos de pecado. 
Um novo sol já brilha 
o mal vai ser tirado.  

 
Do céu desce o Cordeiro 
Que traz a salvação. 
Choremos e imploremos 
Das culpas o perdão.  
 

E ao vir julgar o mundo, 
No dia do terror 
Não puna tantas culpas, 
Mas venha com amor.  

 
Ao Pai e ao seu Filho, 
poder e majestade 
e glória ao Santo Espírito 
por toda a eternidade.  
                               
                                                                                                                                           Liturgia das Horas 
 

 
5- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 1,39-45 
 
Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a 
uma cidade da Judéia. 
Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. 
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou 
cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: 
'Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!' Como posso merecer 
que a mãe do meu Senhor me venha visitar? 
Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu 
ventre. 
Bem-aventurada aquela que acreditou, 
porque será cumprido, o que o Senhor lhe prometeu.' 
 
Palavra da Salvação.  Glória a vós, Senhor. 
 

 Façamos um silêncio oportuno para que a Palavra de Deus aconteça em nossos corações... 
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6. Meditemos: 
 
Deus se manifesta nas coisas comuns 
 https://franciscanos.org.br/vidacrista/liturgia/quarto-domingo-do-advento/#gsc.tab=0 

Frei Gustavo Medella 

Sobre o encontro relatado no Evangelho deste 4º Domingo do Advento (Lc 1,39-45), entre 
Maria e sua prima Isabel, o Papa Francisco escreve: 

“Este episódio mostra-nos, antes de mais nada, a comunicação como um diálogo que 
tece com a linguagem do corpo. Com efeito, a primeira resposta à saudação de Maria é 
dada pelo menino, que salta de alegria no ventre de Isabel. Exultar pela alegria do 
encontro é, em certo sentido, o arquétipo e o símbolo de qualquer outra comunicação, 
que aprendemos ainda antes de chegar ao mundo. O ventre que nos abriga é a primeira 
‘escola’ de comunicação, feita de escuta e contato corporal, onde começamos a 
familiarizar-nos com o mundo exterior num ambiente protegido e ao som tranquilizador do 
pulsar do coração da mãe. Este encontro entre dois seres simultaneamente tão íntimos e 
ainda tão alheios um ao outro, um encontro cheio de promessas, é a nossa primeira 
experiência de comunicação. E é uma experiência que nos irmana a todos, pois cada um 
de nós nasceu de uma mãe” (PAPA FRANCISCO, Mensagem para o 49º Dia Mundial das 
Comunicações Sociais: Comunicar a família: ambiente privilegiado do encontro na 
gratuidade do amor. Roma, 2015). 
Duas mulheres que trazem vida dentro de si. Isabel, em gestação mais adiantada, carrega 
João Batista, o precursor. No mistério da gravidez daquela que era considerada estéril, 
conforme o anúncio do próprio anjo (Cf. Lc 1,36), um fenômeno normal da fisiologia – a 
criança movimentar-se no ventre da mãe – parece mostrar desde muito cedo a 
consciência do pequeno João acerca d’Aquele de quem ele teria a honra de preparar os 
caminhos. Isabel, por sua vez, cheia do Espírito Santo, teve o discernimento de perceber 
naquela manifestação de seu filho a alegria de quem, antes mesmo de nascer, já tinha um 
sentido forte e profundo para a vida. 

Rezemos por nossos Sacerdotes, para que tenham como João Batista ainda no 
ventre de sua mãe Isabel, um coração inflamado de amor pelo Menino Jesus, 
trazendo em si, a esperança de um novo caminho. 

Pai Nosso... 

Maria, ainda no início da gravidez, colocou-se a caminho, de modo que o longo percurso 
empreendido até a casa da prima simboliza também o caminho interior que ela realizou 
para assimilar a grandeza e a importância da missão que o Altíssimo lhe confiara. 
Percebe que é no dia a dia que o mistério se revela, na naturalidade dos afazeres 
cotidianos. Mesmo grávida do Salvador, Maria percebe que a vida segue e ainda há muito 
a ser feito. Dentre tantas tarefas, ajudar a prima em sua adiantada gravidez. Sem nenhum 
preciosismo, Maria pôs-se a fazer o que a realidade lhe exigia. 

Rezemos por toda Igreja, os membros de Cristo, que sejamos fortalecidos pelo 
Espírito Santo, e tenhamos a coragem de caminhar, de testemunhar, de proclamar a 
Verdade que é o próprio Jesus Cristo, de morrermos para nós mesmos para que Ele 
brilhe em nós a cada novo dia e que a exemplo da Virgem Maria, saiamos de nós 
mesmos, ao encontro do outro.  Ave Maria 

https://franciscanos.org.br/vidacrista/liturgia/quarto-domingo-do-advento/#gsc.tab=0
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Duas mulheres que nos mostram importantes lições sobre o Natal: 

1) A sensibilidade de perceber o extraordinário que se manifesta no cotidiano 
Esta lição faz lembrar o ensinamento de São Tomás de Aquino, quando afirma que “a 
graça pressupõe a natureza”. Isabel soube ler numa manifestação natural para uma 
gestante a força divina que encheu de alegria seu coração e o coração de seu filho. 
Também nós somos convidados a perceber no “comum das coisas diárias” a presença de 
Deus capaz de preencher nossa vida com a verdadeira alegria expressa em pequenos 
gestos de gentileza, gratidão, partilha, mútua ajuda, reconciliação e perdão. 

Rezemos pedindo a graça ao Menino Jesus, de trazermos em nós esta 
sensibilidade, e nos fazer humildes, abaixando-nos sob a extraordinária 
manifestação do Senhor em meio a nós. Ave Maria 

2) A abertura a um diálogo integral e transformador 
Poucas palavras fizeram parte do encontro entre Maria e Isabel. No entanto, conforme 
ressalta o Santo Padre, a comunicação foi íntima e intensa. Entrar em diálogo é tarefa 
que demanda profundo espírito de acolhida do outro. Assim como mãe e filho no processo 
de gestação não se conhecem mas já se amam intensamente, dialogar é perceber no 
diferente alguém que eu posso aprender a amar, ainda que tenhamos nossos pontos de 
discordância e alguns desencontros. Nada disso deve ser capaz de nos tirar a disposição 
para nos lançarmos corajosamente ao diálogo. 

Rezemos pedindo a intercessão de Maria e de Santa Isabel, para que sejamos 
humildes, diante de nossos superiores, obedientes à voz de Jesus que está em 
cada pastor “os Sacerdotes”, amando-os como diferentes e únicos. Ave Maria 

3) A consciência de perceber que amar é trabalhoso 
Maria era jovem, mas estava gestante. Certamente, o longo percurso realizado a pé lhe 
trouxe cansaço. Muitas desculpas ela teria para não se colocar a caminho. Apesar das 
dificuldades, seu senso de compromisso amoroso com a prima que precisava de sua 
ajuda deu-lhe força para seguir adiante. Ao chegar a casa de Isabel, a recompensa: Maria 
recebe a alegria exultante de sua prima e tem confirmação de que de fato estava no 
caminho certo de fidelidade e dedicação ao projeto de Deus: “Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto do teu ventre! Como posso merecer que a mãe do meu 
Senhor me venha visitar?” (Lc 1,42-43). Também nós somos convidados a vencer a 
barreira da preguiça e do comodismo para nos colocarmos a serviço do Mistério de Amor 
e entrega que celebramos no Natal. 

Rezemos, para que Nossa Senhora, nos dê como presente neste Natal, um coração 
de carne, um coração acolhedor, tanto dos bens como dos males que Deus nosso 
Pai nos preparar, e assim fortalecidos, fiéis e dedicados, nos lancemos na busca ao 
projeto que Ele tem para nós. Deixemo-nos guiar pelo Deus Amor. 
 Santo Anjo do Senhor. 
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7. Preces Comunitárias  
 
  Invoquemos a Cristo Jesus, felicidade e alegria de todos os que O esperam, e digamos:  
 
Vinde, Senhor, em nós habitar! 
 

 Jesus Menino, pedimos-vos por nosso santo padre o Papa Francisco, pelos Bispos, 
especialmente por Dom Pedro Carlos, por Dom Nelson, pelos Presbíteros, Diáconos e Seminaristas, 
a fim de que, renovados pelas graças do Advento e do Santo Natal, sejam fortalecidos no amor, na 
fé e na esperança e possam conduzir o rebanho com santidade, segundo a vontade do Senhor. 
Rezemos: 
 
Vinde, Senhor, em nós habitar! 
 

 Jesus Menino, nós vos confiamos todos os Sacerdotes de nossa Diocese, a fim de que, 
permitam ser formados na doçura do Teu doce olhar, e observando Vossa pequenez, espalhem o 
Vosso ensinamento, que é “Amor” por todo o Grande ABC. Rezemos: 
 
Vinde, Senhor, em nós habitar! 
 

 Jesus Menino, que pelo mistério de Vossa Encarnação, revelastes aos seres humanos a glória 
da Vossa Divindade, concedei uma vida santa a Vossos Amados Sacerdotes, livrando-os de toda 
cilada e engano que os tentam a desviar o caminho do Senhor. Rezemos: 
 
Vinde, Senhor, em nós habitar! 
 

 Jesus Menino, te suplicamos pelos seminaristas de nossa Diocese e por todos os jovens 
vocacionados ao ministério presbiteral, para que respondam com generosidade e fidelidade ao 
chamado do Senhor. Rezemos: 
 
 Vinde, Senhor, em nós habitar! 
 

 Jesus Menino, Ó, vinde e salvai o ser humano tão frágil e pecador! Que ao olhar para Ti e 
dizer-te: fica comigo; façam uma nova experiência de acolhida e renovação interior, sendo curados 
e libertos por Teu Amor. Rezemos: 
 
Vinde, Senhor, em nós habitar! 
 

 Jesus Menino, entregamos dentro do Teu Sagrado Coração nossos amados Sacerdotes que 
foram vítimas da Covid 19, que por intercessão de Nossa Senhora e por nossas orações, encontrem 
o sufrágio para suas almas e alcancem o Céu. Rezemos: 

Vinde, Senhor, em nós habitar! 
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8.  Oremos: 

 
Senhor, neste Natal, depositamos diante de Tua manjedoura, todos os sonhos, todas as lágrimas e 
esperanças contidos em nossos corações. 

Pedimos por aqueles que choram sem ter que lhes enxugue uma lágrima. 
Por aqueles que gemem sem ter quem escute seu clamor. 
Suplicamos por aqueles que Te buscam sem saber ao certo onde Te encontrar. 
Para tantos que gritam paz, quando nada mais podem gritar. 
Abençoe, Jesus Menino, cada ser humano, pois, por todos assumiste nossa natureza e vieste 

para salvar.  
Derrama, Senhor, em cada coração, um pouco da luz eterna que vieste acender na noite 

escura de nossa fé. 
Jesus, “Príncipe da Paz”, Ilumina nossas mentes para buscar a verdade, a unidade, a justiça 

e a paz. 
Fica conosco, Senhor, hoje e sempre! 
Assim seja!  

      Pai-Nosso... Ave-Maria... Glória ao Pai... 
 
9. Oração de Santa Teresinha do Menino Jesus  
 
Ó Jesus, Sacerdote Eterno, guardai os vossos sacerdotes no Vosso Sagrado Coração, 
onde nada de mal lhes possa acontecer, conservai imaculada as suas mãos ungidas, que 
tocam todos os dias o vosso Sagrado Corpo. 
Conservai imaculado os seus lábios, diariamente, tingidos com o vosso Preciosíssimo 
Sangue. 
Conservai os seus corações, que selastes com o sublime Sacramento da Ordem, puros e 
livres de todo o terreno. 
Que o vosso amor os proteja e os preserve do contágio do mundo. Abençoai os seus 
trabalhos apostólicos com abundantes frutos. 
Fazei que as almas confiadas aos seus cuidados e direção sejam a sua alegria na terra e 
formem no céu a sua gloriosa e imperecível coroa. 
Amém! 
 

10. Cântico do Magnificat  
 
 Louvemos a Mãe de Deus, rezando o Cântico do Magnificat: 
 
 A minh‘alma engrandece o Senhor 
e alegrou-se o meu espírito em Deus, meu Salvador, 
pois ele viu a pequenez  de sua serva; 
desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. 
 
 O Poderoso fez em mim maravilhas 
e santo é o seu nome! 
Seu amor, de geração em geração, 
chega a todos  que o respeitam. 
 
 Demonstrou o poder de seu braço, 
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dispersou os orgulhosos. 
Derrubou os poderosos de seus tronos 
e os humildes exaltou. 
 
 De bens saciou os famintos 
e despediu, sem nada, os ricos. 
Acolheu Israel, seu servidor, 
fiel ao seu amor, 
como havia prometido aos nossos pais, 
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. 
 
 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 
 como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
11. Canto Final: Simplesmente Amar 
 

   

O amor nasceu em meio ao frio de uma noite 
Sem um lugar para ficar, desaconchego sim 
Palhas para deitar e ao seu redor os animais que 
ali moravam 
Mesmo sendo Rei, pobre se fez, só por amor 

Simplesmente amar 
É o que importa para quem quiser servir 
Simplesmente amar 
É a condição maior suprema do servir 
Eis a verdadeira vocação 
Simplesmente amar 

 

 

O amor cresceu em meio a nós e ao homem se 
igualou 
Não procurou seus interesses, não 
Do próximo quis lavar os pés como sinal de 
igualdade 
Na cruz se entregou e perdoou só por amor 

Simplesmente amar 
É o que importa para quem quiser servir 
Simplesmente amar 
É a condição maior suprema do servir 
Eis a verdadeira vocação 
Simplesmente amar 

Como dizer "Senhor, te amo" sem mesmo vê-lo 
E ser incapaz de amar o outro que está ao lado e 
se pode ver? 
O que não ama não conhece a Deus 
Porque Deus é  AMOR!

 

 
12. Bênção Final 
O Senhor nos abençoe e nos guarde.  
 Amém. 
 Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. 
 Amém. 
 Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. 
 Amém. 
A – O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. 
T – Amém. 
-------------------------------------- 
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Mãezinha querida, 

Quero agradecer-Vos por Tua presença em meio à nós neste tempo em que ainda 

vivemos apreensivas(os) devido a tantas vítimas da Pandemia. Diante desta dura 

realidade, onde não temos neste mundo, segurança certa, não temos a quem 

recorrer, senão a Vós Mãezinha, e somente a Vós quero consagrar cada membro 

deste Movimento, a saúde de cada uma(um), a vida, o desejo de servir à Seu 

exemplo, o desejo de fidelidade, o anseio e a luta que travam a cada dia para vencer 

as batalhas, doenças e tribulações. 

Neste Natal Mãe, eu me coloco, junto com cada membro, no teu colo, no Teu 

regaço acolhedor, para que a Senhora, cuidando de tudo o que temos e somos, 

dirija nossos passos à Vontade do Menino Jesus. 

Um Santo Natal e Ano Novo a todas (os). 

Amo vocês 

Com carinho 

 

Ir. Sandra  

Discípula da Mãe de Deus 
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