
 

 

 

 

 

Diocese de Pesqueira 

Região Pastoral Arcoverde 

Escola de Formação de Ministros da Palavra 

 

CELEBRAÇÃO DA PALAVRA 

4º DOMINGO DO ADVENTO – ANO A – 22/12/2019 

Cor litúrgica: Roxa 

 
Orientações:  
- Preparar o ambiente festivo, onde for possível com a Coroa do Advento, com 4 velas referentes aos quatro domingos;  

-Ver com a equipe de canto todas as partes a serem cantadas na celebração;  

-Ver antecipadamente com os leitores os textos para que sejam lidos com clareza e pausadamente, a fim de que a 

Palavra chegue a todos e possa ser bem compreendida.  

 

I. RITOS INICIAIS 
1. Comentário inicial: Irmãs e irmãs, sejam todos bem-vindos(as) à esta Celebração neste Domingo da 

alegria.  

Iniciemos este nosso encontro, cantando juntos o canto de entrada. 

 

CANTO 

1. O Senhor está pra chegar, já se cumpre a profecia; o seu reino então será liberdade e alegria. E 
as nações, enfim, recebem, salvação a cada dia. 
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 buscarás? 
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 alegria vai voltar. 
 

2. Sinal da Cruz  

Ministro: Em nome do Pai + e do Filho e do espírito Santo. (pode ser cantada) 

 

3. Saudação inicial 

Ministro: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé,  pela ação do 

Espírito Santo, esteja convosco. 

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

 

4. Rito para acender a 4ª vela do Advento 

P. Advento! O Senhor está para chegar. Seu nome é Jesus. Ele vem para nos salvar! 

T. Preparemos a cidade. Preparai toda a nação, porque Cristo, a novidade, vem a cada coração. 

P. Irmãos e irmãs, que Cristo, alegria eterna, nos console em nossas dores, para que, assim 

consolados, testemunhemos a alegria e a esperança. 



(Acende-se a quarta vela.) 

 

CANTO:  Eis a luz da quarta vela: um clarão se faz brilhar. Bate forte o coração: é Jesus quem 

vai chegar. No Advento a tua vinda nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é teu Natal, 

vem nascer em nosso lar (bis) 

 

5. Recordação da Vida 

Lembrar algum fato relevante na vida da Igreja, na comunidade... 

Em nível diocesano lembrar: 

- A animação da Pastoral da Sobriedade nas cidades de Arcoverde, Belo Jardim, Sertânia e 

Pesqueira. 

- As assembleias de pastoral que acontecem neste mês e em janeiro nas paróquias da diocese. 

- O Natal Vida e Luz na Terra da Misericórdia, tempo de evangelização. 

- A Novena de Natal que ora acontece nas paróquias e comunidades. 

 

Outros acontecimentos eclesiais da comunidade. 

 

Ao final de cada memória, a comunidade responde: Nós vos louvamos e vos bendizemos, 

Senhor.  

 

6. Ato Penitencial 

CANTO 

1. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel: pensamentos e palavras, 

atitudes e omissões, por minha culta, tão grande culpa. 

Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade ó Senhor (bis) 

2. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim a Deus Pai que nos 

perdoa e nos sustenta em sua mão por seu amor, tão grande amor. 

 

7. Hino de Louvor (no tempo do Advento omite-se o Glória) 

 

8. Oração da Coleta 

Ministro: OREMOS: 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. - Amém. 
 

II. LITURGIA DA PALAVRA 
 

9. Invocação ao Espírito Santo (oração ou canto) 

 

10. Primeira leitura: Isaías 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, quer provenha da profundeza da terra, quer 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”.  T. Graças a Deus. 

 

11. Salmo Responsorial (Sl 121) 

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.”  

 

10. Segunda leitura: Romanos (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, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor, Jesus Cristo. - Palavra do 

Senhor.  T. Graças a Deus. 

 

11. Aclamação ao Evangelho 

Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

- Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Chamar-se-á Emanuel que significa: Deus 

conosco. 

 

12. Evangelho: Mateus 1,18-24 

Ministro: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. 

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. José, seu marido, era justo 

e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria, em segredo. Enquanto José pensava 

nisso, eis que um 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 porás 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. 

 

 

 

 

 



13. Partilha da Palavra ( pistas) 

 

Temas centrais da celebração:  

- Na primeira leitura, o profeta Isaías anuncia que o Senhor é o Deus que não abandona o seu 

Povo e que quer percorrer, de mãos dadas com ele, o caminho da história… É nele (e não nas 

sempre falíveis seguranças humanas) que devemos colocar a nossa esperança. 

- Em que é que o homem de hoje coloca a sua confiança e a sua esperança? 

- Para nos sentirmos seguros e confortáveis, é no dinheiro que podemos confiar?  

- Para iludirmos a doença ou a morte, é nos novos medicamentos ou nos progressos da medicina 

que podemos confiar?  

- Onde está a nossa “rocha segura” que não falha: em Deus ou nas estruturas humanas? 

 

- Na segunda leitura, sugere-se que, do encontro com Jesus, deve resultar o testemunho: tendo 

recebido a Boa Nova da salvação, os seguidores de Jesus devem levá-la a todos os homens e fazer 

com que ela se torne uma realidade libertadora em todos os tempos e lugares. 

- Ser cristão é ser chamado a testemunhar no mundo essa proposta de vida nova e de liberdade. 

Testemunhamos a nossa fé com a vida? O meu testemunho é transformador e libertador para os 

meus irmãos escravizados? 

- O anúncio do Evangelho não é uma forma de sobressair, de se elevar acima dos outros, de 

adquirir importância e estatuto; mas é uma missão que Deus confia àqueles que elege e que deve 

ser cumprida com amor e com espírito de serviço. É desta forma que eu testemunho o Evangelho? 

 

- O Evangelho apresenta Jesus como a encarnação viva desse “Deus conosco”, que vem ao 

encontro dos homens para lhes apresentar uma proposta de salvação. Contém, naturalmente, um 

convite implícito a acolher de braços abertos a proposta que Ele traz e a deixar-se transformar por 

ela. 

- A festa do Natal que se aproxima deve ser o encontro de cada um de nós com este Deus; e esse 

encontro só será possível se tivermos o coração disponível para O acolher e para abraçar a 

proposta que Ele nos veio fazer. É isto que acontece? 

- Estou na mesma atitude de disponibilidade  de Maria, aos desafios de Deus? Sou capaz de dizer 

todos os dias “sim”, de forma a que, através de mim, Deus possa nascer no mundo e salvar os 

homens? 

- José é o homem a quem Deus envolve nos seus planos – planos que, provavelmente, lhe parecem 

misteriosos e inacessíveis – mas que tudo aceita, numa obediência total a Deus. Sou capaz de 

acolher os projetos de Deus – mesmo quando eles desorganizam os meus projetos pessoais – com 

a mesma disponibilidade de José, na obediência total aos esquemas de Deus? 

 

14. Profissão de fé (Creio) 

 

15. Preces 

Resp. Visitai-nos, Senhor com a vossa graça! 
1. Vinde Senhor Jesus, e concedei a graça da obediência da fé a todos os fiéis, rezemos: 
2. Vinde Senhor Jesus, às necessidades do mundo e tornai-nos unidos a Vós, rezemos: 
3. Vinde Senhor Jesus, à nossa comunidade e fazei que todos os irmãos compreendam com alegria 
a vontade do Pai, rezemos: 



4. Vinde Senhor Jesus, para aqueles que sofrem perseguições, dificuldades e lutas diárias: 
fortalecei-os com a vossa graça a fim de vos glorificarem em todas as circunstâncias, rezemos: 
5. Vinde Senhor Jesus, aos corações endurecidos ao vosso amor e fazei que neste Natal superem 
todo o tipo de separação, rezemos: 

(Outras preces espontâneas) 

 

III. COLETA FRATERNA (PARTILHA) 
 

IV. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS 
16. Oração espontânea de louvor e gratidão ao Senhor por tantos benefícios recebidos. O ministro 

introduz a oração. A cada louvor, o povo responde:  

- Senhor Deus, nossa alegria, louvado sejas para sempre! 

 

V. RITO DA COMUNHÃO 
 

17. A comunhão sobre o altar - O Ministro da Comunhão coloca a âmbula com as hóstias 

consagradas sobre o altar. Pode-se cantar um canto eucarístico.  

 

18. Oração do Pai nosso 

19. Abraço da paz 

20. Convite à comunhão: Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo... 

21. Comunhão 

22. Silêncio para oração pessoal 

 

23. Oração pós-Comunhão 

M. OREMOS: 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. 

 

VI. RITOS FINAIS 
 

25. Vivência 

 

A liturgia de hoje nos prepara para as celebrações natalinas, convidando-nos a viver em 

humildade, fraternidade e comunhão. Não nos deixemos levar pelo consumismo que costuma 

acontecer neste período. Empenhemo-nos mais na oração e na ajuda ao próximo, com gestos bem 

concretos, testemunhando que somos discípulos e discípulas daquele cujo nascimento 

celebraremos e cuja volta aguardamos. 

 

24. Avisos  

 

25. Bênção 

M. O Senhor esteja convosco. 

T. Ele está no meio de nós. 



M. 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. 

M. Que durante esta vida ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade. 

T. Amém. 

M. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida 

eterna, quando vier de novo em sua glória. 

T. Amém. 

M. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e Espírito Santo. 

T. Amém. 

 

26. Despedida 

M. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 

T. Graças a Deus. 

 

27. Canto final 

Vem, Maria, vem! Vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. 

1. Vem, querida Mãe, nos ensinar a ser testemunhas do amor que fez do teu corpo sua morada, 

que se abriu pra receber o Salvador. 

2. Nós queremos, ó Mãe, responder ao amor do Cristo Salvador. Cheios de ternura colocamos 

confiantes em tuas mãos, esta oração. 
 


