
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108. 

Preparar o espaço celebrativo conforme as orientações do 
Tempo do Advento e também a recordação da vida. Durante o 
canto de ambientação uma família conduz a manjedoura (vazia) 
e as imagens de Maria e José, colocando-as no presépio ou em 
um local apropriado. A imagem do Menino Jesus deverá ser 
colocada na Celebração da noite do dia 24, e a dos Reis Magos 
na Epifania do Senhor.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do altar e 
a família conduz a manjedoura e as imagens de Maria e José.)

(Dirceu V. de Paula - Bianca K. Teixeira) 
Esta luz acende a esperança de um novo tempo 
que está para chegar. Tempo de mudança, de 
reconciliação, tempo de fraternidade. Esta luz é 
Jesus, vida nova Ele vem para nos dar. Esta luz é 
Jesus, abra seu coração e deixe Ele entrar. Vinde 
Senhor Jesus, vinde Senhor Jesus, vinde Senhor 
Jesus.
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Pe. Antônio Gomes - Fr. Natalino Martins 
Ribeiro - Fr. André Ricardo de Melo) 

Vigilantes na esperança, caminhamos com 
Maria! Eis o tempo favorável, advento do 
Senhor!
1 - Na pequena Nazaré o anjo anunciou, que da 
virgem escolhida um menino nasceria. E no sim 
de Maria o Senhor lhe confiou, a missão da fiel 
serva, ser a Mãe do Salvador. 
2 - Na espera do Senhor, vigilantes na oração, com 
povo peregrino buscando libertação. Confiantes 
na promessa que o Pai nos revelou, a Palavra se 
fez carne e entre nós habitou!

3. Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs em Cristo, sejam 
bem-vindos a este encontro fraterno para 
fazermos memória da Páscoa do Senhor. 
Com a proximidade do Natal, o Sim de 
Maria na anunciação se converte em sim da 
Nova Aliança - hoje esperança da Igreja. Na 
feliz espera por este tempo de graça que é 
celebrar a memória do nascimento do Senhor, 
façamos o sinal da nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - O Deus que no tempo propício 
enviou Seu Filho nascido de uma mulher pela 
ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito 
seja Deus...
Animador(a) - Neste tempo que antecede a 
vinda do Salvador, somos convidados à alegria. 
É a alegria que brota da maternidade de Maria, 
a agraciada. Preparando-nos para essa grande 
festa, com o coração cheio de júbilo e esperança, 
recordemos os fatos que marcaram a semana que 
passou (recordação da vida).

4. Acendimento da quarta vela da coroa 
do Advento
Uma mulher grávida usando veste branca, acompanhada por 
seu esposo (se possível) acende a quarta vela (branca) da coroa 
do Advento, enquanto se canta.

(João Paulo Ramos Durães)
A luz virá, a luz virá e resplandecerá um novo 
dia! ( bis)

5. Deus nos perdoa 
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12. Partilha da Palavra

13. Profissão de fé
Presidente - No Deus Uno e Trino, professemos 
nossa fé. Creio em Deus Pai... 

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Ao Deus sempre fiel às Suas 
promessas, elevemos as preces de nossa 
comunidade. A cada pedido, cantemos: Ó Senhor, 
Senhor neste dia, escutai nossa prece. (D.R.)

- Senhor, abençoai a Vossa Igreja para que 
Ela continue sendo no mundo um sinal de 
revelação do grande mistério da salvação que 
Vós preparastes para toda a humanidade. Nós 
vos pedimos.
- Senhor, libertai os nossos governantes da sede 
de poder e da corrupção, para que ajudem a 
construir uma sociedade mais justa e igualitária 
onde todos possam viver com dignidade. Nós 
vos pedimos.
- Senhor, protegei os casais que aguardam o 
nascimento de seus filhos, para que sejam felizes 
e abençoados, e eduque-os segundo os valores 
cristãos, para serem sinais do Reino na família e 
na sociedade. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai todas as pessoas que estão 
se preparando para acolher a vinda do Menino 
Jesus, por meio das celebrações, para que a festa 
do nascimento do Salvador seja fonte de bênçãos 
e graças para suas famílias. Nós vos pedimos. 
Presidente - Senhor, escutai as nossas súplicas e 
preparai os nossos corações para acolher o Vosso 
Filho, Luz do mundo, com a fé e a simplicidade de 
Maria. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons 
Durante o comentário uma família apresenta-se diante do altar 
com um cartaz com a frase: Eis-me aqui! Que a vida de Deus 
seja vida em nossas vidas! E proclamam a frase em alta voz. 
Em seguida o animador convida a assembleia a repetir a mesma 
e a equipe entoa o canto.

Animador(a) - Maria aceita com fé a proposta 
Divina e declara-se a serva do Senhor, e a 
Palavra se fez carne no seu Ventre. Somos 
nós agora a carne onde Deus pode continuar 
agindo e proclamando a Sua Palavra. O Sim de 
Maria é agora repetido pelo sim dos cristãos. 
Apresentemos ao Altar do Senhor a dedicação 
das pessoas e famílias que a exemplo de Maria, 
preparam por meio de atitudes e ações a vinda 
do Salvador.
(Pe. Zezinho)
Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus, 
que um dia o teu povo desperta, e na certa 
vai ver a luz; que um dia teu povo se anima e 
caminha com teu Jesus.

Presidente - A salvação trazida por Jesus ao 
mundo é para todos. Reconhecendo nossas faltas, 
supliquemos a misericórdia de Deus (silêncio). 
Confiantes, peçamos perdão.
- Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, 
tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que continuamente nos visitais com a 
graça do vosso Espírito, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas 
obras, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

6. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - 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 nosso 
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

(Lindberg Pires - Waldeci Farias) 
Purificai, Senhor, meus ouvidos,/ purificai, 
Senhor, meu coração,/ para ouvir e guardar vossa 
Palavra! (bis)

7. Leitura do Segundo Livro de Samuel 
(7,1-5.8b-12.14a.16)

8. Salmo Responsorial (88) (CD Cantando os Salmos)
Ó Senhor, eu cantarei eternamente o teu amor! 
(bis)
- Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso 
amor, de geração em geração eu cantarei vossa 
verdade! Porque dissestes: “O amor é garantido 
para sempre!” E a vossa lealdade é tão firme 
como os céus.
-“Eu firmei uma aliança com meu servo, meu 
eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. 
Para sempre no teu trono, firmarei tua linhagem, 
de geração em geração garantirei o teu reinado!
- Ele, então, me invocará: ‘Ó Senhor, vós sois 
meu Pai, sois meu Deus, sois meu Rochedo, onde 
encontro a salvação!’ Guardarei eternamente 
para ele a minha graça e com Ele firmarei minha 
Aliança indissolúvel”. 

9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos (16, 25-27)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia V)
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
Eis a serva do Senhor; cumpra-se em mim a tua 
palavra!

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas (1, 26-38)

Deus nos fala

Nossa resposta
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16. Canto das Oferendas 
(João de Araújo - Ir. Míria T. Kolling)
1 - “Do céu vai descer o Cordeiro”, é dom, puro 
dom, salvação! No altar do penhor verdadeiro, 
também vamos ser oblação. 
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 Aliança também 
oferenda vai ser. 
3 - Irmãos na fé viva, exultantes, partilham o 
pão sempre mais. E campos jamais verdejantes, 
também se tornam trigais!

17. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Deus 
que realizou tão grande mistério de amor em 
Jesus Cristo. 
(Pe. Ronoaldo Pelaquim) 
1 - Bendito seja o Senhor Deus de Israel que 
a seu povo visitou e libertou; e fez surgir um 
poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, 
como falara pela boca de seus santos, os profetas 
desde os tempos mais antigos, para salvar-nos 
do poder dos inimigos e das mãos de todos que 
nos odeiam. 
Bendito, bendito, bendito, bendito seja o Senhor 
Deus de Israel! 
2 - Assim mostrou misericórdia a nossos pais, 
recordando a sua santa Aliança e o juramento 
a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, 
libertos do inimigo, ele nós sirvamos sem temor 
em santidade e justiça diante dele. 
3 - Enquanto perdurarem nossos dias, serás 
profetas do Altíssimo, ó menino, irás andando à 
frente do Senhor para plainar e preparar os seus 
caminhos, anunciando a seu povo a salvação, que 
está na remissão dos seus pecados.

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

18. Pai Nosso 
Presidente - Guiados pelo Espírito do Senhor e 
iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos 
a oração que Cristo nos ensinou. Pai Nosso...

19. Momento da Paz 
Animador(a) - A verdadeira paz começa dentro 
do nosso coração. No desejo de construir relações 
fraternas, rezemos em silêncio pela paz. 

20. Canto de Comunhão (se houver) (Zé Martins)

Vem Senhor, vem salvar teu povo, neste pão 
sinal do teu carinho. Deus conosco, Jesus 
Salvador, pra mostrar-nos um novo caminho.
1 - Vem, Senhor, saciar nossa fome, para sermos 
um povo no amor, vem tirar o mal que consome, 
tua gente que vive na dor. 
2 - Vem, Senhor, saciar nossa sede, de carinho, 
paz e justiça, entre nós arme sua rede, não nos 
deixe à mercê da cobiça. 
3 - Vem, Senhor, saciar o desejo, de vivermos num 
mundo de irmãos, que será para nós um lampejo, 
do que tens preparado então. 
4 - Vem, Senhor, saciar nosso sonho, nós 
queremos o teu Salvador, para a terra da tua 
promessa, ser mais linda com o Libertador. 
5 - Vem, Senhor, mostrar o caminho, ao teu povo 
esperando a luz, neste pão alimento e no vinho, 
sangue, vida, queremos Jesus.

21. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus de 
bondade, Vós nos alimentastes com a Vossa 
Palavra (e a Comunhão). Dai-nos a graça de nos 
preparar com maior empenho para celebrar o 
Natal do Vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 
Amém.

22. Breves Avisos 

23. Refletindo o Tempo do Advento 
(ler para a assembleia)

Animador - Advento é uma preparação-memória. 
É “olhar para o passado” e lembrar-nos da 
maravilha da encarnação, através da qual Deus 
cumpriu as Suas promessas e enviou o Messias. 
Faz parte dessa dimensão imprescindível da 
fé de contemplar os acontecimentos da nossa 
salvação que mostram o quanto valemos para 
Deus. “É uma preparação-espera. É “olhar para 
o futuro” e, guiado pelas realidades anunciadas 
e prometidas na Sagrada Escritura, contemplar 
o Céu, a meta do nosso terreno peregrinar. Faz 
parte da dinâmica da esperança, que, apoiada 
sobre a fé, aguarda a realização das promessas 
de Deus”. “É uma preparação-acolhida. É olhar 
para o próprio interior, cuidando para que seja 
morada adequada para Cristo. É fazer do coração 
um presépio; humilde, porém limpo, ordenado. 
Quando acolhemos Jesus nas nossas vidas é sinal 
de amor, e ver realizadas as promessas de Deus 
na nossa vida e ‘antecipar o Céu’. No amor, a fé 
e a esperança se realizam”. “Passado-presente-
futuro, memória-acolhida-espera. Eis o tempo 
do Advento! Nesse sentido, a vigilância não só faz 
referência à vinda de Jesus no final dos tempos, 
mas é também estar atentos para não perder a 
memória da vinda no passado e acolher o Senhor 
em nosso dia a dia. Que este tempo do Advento 
seja um tempo de memória, espera e acolhida, de 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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a todos para louvarem a Deus, pois Ele revelou 
totalmente seu plano de amor em Jesus Cristo. É 
um mistério de amor e de grandeza imensurável. 
Deus se encarnou em nossa história, realizando 
as esperanças e superando as expectativas, pois 
veio nascer no meio dos pobres, dos quais Maria 
é modelo e fonte de inspiração para o agir que 
constrói a sociedade e as histórias novas. Deus 
não escolheu palácios para nascer, nem aceitou 
ser prisioneiro em templos: encarnou-se numa 
pessoa e na vida das pessoas e continuará a fazê-
lo mediante os que creem e se põem a serviço do 
Reino. Neste quarto domingo do Advento, Maria 
é a figura modelar. Ela nos ajuda a contemplar 
o Mistério do Natal - do Deus que se fez servo 
- à luz do seu “Sim”. Sigamos o exemplo de 
Maria, fazendo do nosso coração um “presépio 
acolhedor. O Evangelho nos ajuda a contemplar 
o momento sublime em que Maria recebe o 
anúncio da Encarnação de Jesus. Ela, ao ser 
comunicada sobre a missão que a aguardava, não 
compreende bem como tudo irá acontecer. Mas, 
quando percebe que a obra não seria dela, mas de 
Deus, surge do mais profundo de si sua disposição 
para colaborar ativamente com o seu “Sim”. 
Bastou o coração aberto, para acolher o anúncio, 
para que se iniciasse o momento mais sublime da 
história da humanidade: o Verbo de Deus se fez 
carne e veio habitar no meio de nós. Preparemo-
nos para essa grande festa litúrgica com o coração 
cheio de júbilo e esperança. Perguntemo-nos 
se de fato estamos disponíveis para acolher a 
presença de Deus em nosso meio; se estamos 
nos colocando diante do Deus da vida com o 
nosso sim generoso e cheio de disponibilidade 
para participar de seu plano de amor. É Deus 
que deseja nos presentear com o nascimento de 
seu Filho Jesus, agora não mais na manjedoura, 
mas no coração de nossas famílias, de nossas 
comunidades, de nosso mundo. E unidos em um 
só coração e uma só alma, possamos clamar com 
o mais profundo de nosso ser: “Eis aqui a serva 
(o servo) do Senhor; faça-se em mim segundo a 
tua Palavra!” 

Leituras da Semana
2ª feira: Ct 2,8-14; Sl 32; Lc 1,39-45
3ª feira: 1Sm 1,24-28; 1Sm 2,1-8; Lc 1,46-56
4ª feira: Mt 3,1-4.23-24; Sl 24; Lc 1,57-66
5ª feira: 2Sm 7,1-5.8b-12.16; Sl 88; Lc 1,67-79
6ª feira: Is 52,7-10; Sl 97; Hb 1,1-6; Jo 1,1-18
Sábado: At 6,8-10;7,54-59; Sl 30; Mt 10,17-22
Domingo: Eclo 3,2-6.12-14; Sl 127; Cl 3,12-21; Lc 2,22-40

fé, esperança e caridade. Que o Senhor possa vir 
e encontrar sempre morada nos nossos corações, 
uma morada humilde, limpa e ordenada”! 
(Disponível em: www.acidigital.com › noticias › advento-
tempo-de-testemunhar que Cristo é o essencial... Acesso em 
14/10/2020)

24.  Bênção das gestantes
O presidente convida as gestantes (onde houver) a se colocarem 
em frente ao altar, pede que toda a assembleia estenda as mãos 
sobre elas e procede a bênção.

Presidente - Ó Deus de ternura e paz, nós 
Te contemplamos na gravidez de Maria e na 
gravidez destas nossas irmãs. Ó Senhor, cujo 
Filho, por obra e poder do Espírito Santo, dignou-
se nascer da Virgem Maria para remir e salvar 
a humanidade, dai saúde a estas crianças que 
estão para nascer e concedei que estas Vossas 
filhas deem à luz tranquilamente ao fruto de seus 
ventres, desde já destinados a serem Vossos fiéis, 
servindo-Vos em todas as coisas para merecer a 
vida eterna. Amém.
Ave-Maria...

25. Bênção 
Presidente -  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. Amém.
- Que durante esta vida Ele vos torne firmes na 
fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. 
Amém.
- Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito 
homem, sejais recompensados com a vida eterna, 
quando vier de novo em sua Glória. Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Alegrai-vos agora pela vinda do Salvador 
feito homem. Ide em paz e que o Senhor vos 
acompanhe. Graças a Deus.

26. Canto final (Armindo Trevisan - Pe. Ney Brasil Pereira) 
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! 

Meditando a Palavra de Deus
Chegamos aos últimos dias da caminhada do 
Advento. Com a proximidade do Natal, nosso 
olhar de fé se volta para o grande mistério da 
encarnação do Filho de Deus. São Paulo, na 
conclusão de sua Carta aos Romanos, convida 


