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CELEBRAÇÃO 4º DOMINGO 
DO 

ADVENTO
22/12/2019
Cor litúrgica: ROXO

"Céus, deixai cair o orvalho, nuvens, chovei o justo; 
abra-se a terra, e brote o Salvador!"(Is 45,8)

MONIÇÃO INICIAL (monitor)
(Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo) 

Irmãos e irmãs, agora que o Natal do Senhor 
já se faz próximo, por esta liturgia, celebrada 
na fé, contemplemos a grandeza daquela 
salvação anunciada pelos profetas e agora 
realizada em Cristo. Nele nós fomos salvos! 
Por isso, estamos aqui, agradecidos ao Pai 
pela realização de nossa salvação que 
passou pelo sim de Maria. Bendito seja o Pai 
pela manifestação de seu Filhoem nossa 
carne, fazendo que toda a humanidade 
experimente o mistério do seu amor.

LITURGIA DA PALAVRA (monitor)
O Pai, com a luz de seu Santo Espírito, sempre 

nos ilumina os passos, quando nos escolhe 

para cumprir determinada missão durante nossa 

caminhada terrestre. Escutemos a Palavra do 

Senhor e, desde já, demos graças ao Pai pela 

realização de suas promessas.

 
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, 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? 
14Pois 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!

SALMO RESPONSORIAL 23(24)

Refrão. 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 san-ta habitação?” / Quem tem mãos 
puras e inocente o 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”.

2ª 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 
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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.

Graças a Deus

EVANGELHO (Mt 1,18-24)

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 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.
Gloria a vós Senhor!

ORAÇÃO DA ASSEMBLEIA

T. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.

1- Senhor, pelo Papa Francisco, pelo nosso 

Arcebispo e seu Bispo Auxiliar, por todo clero e 

fiéis da nossa Arquidioces e todos aqueles que 

o Senhor chama à santidade, que o Natal faça 

deles homens novos, oremos.

2. Senhor Jesus, realizai entre nós vossa 

promessa de paz, fazei cessar a guerra e a 

violência sobre toda a terra e que seja feita 

justiça aos pobres, oremos.

3-  Senhor Jesus, fortalecei os doentes e os 

idosos, não abandoneis aqueles que se 

afastaram de vós, dai esperança aos que estão 

desanimados e consolai os que estão passando 

por alguma provação, oremos.

4- Senhor Jesus, pelas virgens que se 

consagram ao Senhor e as esposas que estão 

prestes a ser mães, à exemplo de Maria 

Santíssima, sejam sempre fiéis à voz de Deus, 

oremos.

OBS.: PARA CELEBRAÇÃO DOMINGO 

TARDE

5- Por nós próprios e nossa comunidade, 

especialmente pelos amigos e benfeitores do 

Santuário, dai esperança aos que estão 

desanimados e consolai os que estão passando 

por alguma provação, oremos.
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