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P. 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.

 Anim. O último Domingo 
do Advento coroa a preparação 
para a celebração do Natal. Por 
isso na coroa do Advento se acen-
de a última vela, simbolizando a 
chama que aqueceu nossos co-
rações neste período litúrgico. Je-
sus nasceu da Virgem Maria para 
revelar-nos, de modo definitivo, o 
rosto misericordioso do Pai. 

3. ATO PENITENCIAL
P. No dia em que celebramos a 
vitória de Cristo sobre o pecado 
e a morte, também nós somos 
convidados a morrer ao pecado 
e ressurgir para uma vida nova. 
Reconheçamo-nos necessitados 
da misericórdia do Pai.

(Silêncio)
P. Senhor, que vindes visitar vosso 
povo na paz, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que vindes salvar o que es-
tava perdido, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que vindes criar um mun-
do novo, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna. 
T. Amém.

4. ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Derramai, 
ó Deus, a vossa graça em nos-
sos corações para que, conhe-
cendo pela mensagem do Anjo 
a encarnação do vosso Filho, 

1. ABERTURA Sl 79(80) 
(CD VIII Fx13 - HL1 p. 15)
Antífona
Como o sol nasce da aurora,/de 
Maria nascerá / aquele que a ter-
ra 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:

2. Vem teu rebanho salvar, mostra 
o amor que lhe tens!

3. Salva e protege esta vinha, foi 
tua mão que a plantou!

4. Salva e confirma este eleito, 
Ele, que é nosso pastor!

2. SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.

4º DOMINGO DO 
ADVENTO 

cheguemos, por sua paixão e 
cruz, à glória da ressurreição. 
Por N.S.J.C.
T. Amém.

 Anim. A visita de Nossa 
Senhora a Isabel foi um ato de 
amor que mostra o quanto Ma-
ria viveu o dom da fé e a mise-
ricórdia de Deus. Ouçamos com 
atenção: 

5. PRIMEIRA LEITURA (Mq 5,1-4a) 
Leitura da Profecia de Miquéias 
Assim diz o Senhor: 1Tu, Belém 
de Éfrata, pequenina entre os mil 
povoados de Judá, de ti há de sair 
aquele que dominará em Israel; 
sua origem vem de tempos remo-
tos, desde os dias da eternidade. 
2Deus deixará seu povo ao aban-
dono, até o tempo em que uma 
mãe der à luz; e o resto de seus 
irmãos se voltará para os filhos de 
Israel. 3Ele não recuará, apascen-
tará com a força do Senhor e com 
a majestade do nome do Senhor 
seu Deus; os homens viverão em 
paz, pois ele agora estenWWW-
derá o poder até os confins da 
terra, 4e ele mesmo será a Paz. 
– Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus.

6. SALMO RESPONSORIAL 79(80) 
CD VIII, Fx 2 - HL1, p. 20
Cantando Salmos e Aclamações, P. 170

Iluminai a vossa face sobre 
nós, convertei-nos para que 
sejamos salvos! 

1. Ó Pastor de Israel, prestai ou-
vidos. * Vós que sobre os que-
rubins vos assentais, * aparecei 
cheio de glória e esplendor! * 
Despertai vosso poder, ó nosso 
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P. 39Naqueles dias, Maria partiu 
para a região montanhosa, dirigin-
do-se, apressadamente, a uma ci-
dade da Judéia. 40Entrou na casa 
de Zacarias e cumprimentou Isa-
bel. 41Quando Isabel ouviu a sau-
dação de Maria, a criança pulou 
no seu ventre e Isabel ficou cheia 
do Espírito Santo. 42Com um gran-
de grito, exclamou: “Bendita és tu 
entre as mulheres e bendito é o 
fruto do teu ventre!” 43Como posso 
merecer que a mãe do meu Se-
nhor me venha visitar? 44Logo que 
a tua saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança pulou de alegria 
no meu ventre. 45Bem-aventurada 
aquela que acreditou, porque será 
cumprido, o que o Senhor lhe pro-
meteu”. - Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

10. HOMILIA

11.PROFISSÃO DE FÉ
P. Creio em Deus Pai todo-poderoso 
/ criador do céu e da terra,/ e em Je-
sus Cristo seu único Filho, nosso Se-
nhor, / que foi concebido pelo po-
der do Espírito Santo; /nasceu da 
Virgem Maria;/ padeceu sob Pôncio 
Pilatos, / foi crucificado, morto e se-
pultado. / Desceu à mansão dos 
mortos; /ressuscitou ao terceiro dia, 
/ subiu aos céus; / está sentado à 
direita de Deus Pai todo-poderoso, / 
donde há de vir a julgar os vivos e 
os mortos. / Creio no Espírito Santo; 
/ na Santa Igreja Católica; / na co-
munhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, no Jubileu Ex-
traordinário da Misericórdia, ele-
vemos nossas preces ao Pai, que 
salvou o mundo com um amor que 
jamais poderemos retribuir. Inspira-
dos por Maria, e em contínua tra-
vessia pela Porta Santa da Miseri-
córdia, Supliquemos agradecidos: 
T. Em Cristo ressuscitado sustentai 
nossa peregrinação. 
1. Protegei a Santa Igreja, para 

que mantenha aberta a Por-

Deus * e vinde logo nos trazer a 
salvação!

2. Voltai-vos para nós, Deus do uni-
verso! * Olhai dos altos céus e 
observai. * Visitai a vossa vinha 
e protegei-a! * Foi a vossa mão 
direita que a plantou; * protegei-
-a, e ao rebento que firmastes!

3. Pousai a mão por sobre o vosso 
Protegido, * o filho do homem 
que escolhestes para vós! * E 
nunca mais vos deixaremos, 
Senhor Deus! Dai-nos vida e 
louvaremos vosso nome!

7. SEGUNDA LEITURA (Hb 10,5-10)
Leitura da Carta aos Hebreus
Irmãos: 5Ao entrar no mundo, Cris-
to afirma: “Tu não quiseste vítima 
nem oferenda, mas formaste-me 
um corpo. 6Não foram do teu agra-
do holocaustos nem sacrifícios 
pelo pecado. 7Por isso eu disse: 
‘Eis que eu venho. No livro está 
escrito a meu respeito: Eu vim, ó 
Deus, para fazer a tua vontade’”. 
8Depois de dizer: “Tu não quiseste 
nem te agradaram vítimas, ofe-
rendas, holocaustos, sacrifícios 
pelo pecado” – coisas oferecidas 
segundo a Lei – 9ele acrescenta: 
“Eu vim para fazer a tua vontade”. 
Com isso, suprime o primeiro sa-
crifício, para estabelecer o segun-
do. 10É graças a esta vontade que 
somos santificados pela oferenda 
do corpo de Jesus Cristo, realiza-
da uma vez por todas.
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(CD VIII, Fx 9 - HL 1 p.46)
Cantando Salmos e Aclamações, P. 170 

Aleluia, aleluia, aleluia! 
Eis a serva do Senhor! * cum-
pra-se em mim a tua palavra!

9. EVANGELHO (Lc 1,39-45)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.

ta da Misericórdia, mostrando 
o agir de Deus como exemplo 
para o nosso agir. 

2. Convertei os governantes, políticos 
e empresários, para que cessem a 
corrupção e o abuso de poder. 

3. Que a vinda de Cristo faça re-
nascer as esperanças num 
mundo melhor. 

4. Que o amor e o respeito reinem 
numa cultura marcada pela fal-
ta de ética e pela violência.

5. Que as guerras espalhadas por 
todo o planeta não matem a nos-
sa esperança num mundo melhor.

6. Iluminai os que estão realizando a 
Novena de Natal, para que Jesus 
seja colocado no coração da família. 

7. Que as famílias cristãs sejam 
um lar de carinho, responsabi-
lidade e ternura. 

(Preces da comunidade)
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo nosso Senhor.
T. Amém. 

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
(CD VIII Fx 10 - HL 1 P. 78)
1. Muito suspira por Ti teu povo 

fiel, Tua Israel, (bis). 
Ó Santo Messias! (bis)

2. Tua lembrança embalsama dos 
que te amam os tristes dias (bis) 

3. A nação que te adorava, torna-
ram-na escrava, encheram-na 
de dor (bis) 

4. Apressa-te em vir libertá-la em vir 
salvá-la, /: Bendito Senhor:/(bis).

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, para 
nosso bem e de toda a santa Igreja.
P. Ó Deus, que o mesmo Espí-
rito Santo, que trouxe a vida ao 
seio de Maria, santifique estas 
oferendas colocadas sobre o 
vosso altar. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.
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P. Livrai-nos de todos os males...
T. Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre!
P. Senhor Jesus Cristo, ....
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja...
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos...
T. Cordeiro de Deus que tirais o peca-
do do mundo, tende piedade de nós. / 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós. / Cor-
deiro de Deus que tirais o pecado do 
mundo, dai-nos a paz.
P. Felizes os convidados ...
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo(a).

17. CANTO DE COMUNHÃO 
(Lc.1,46ss) (CD VIII Fx 14)

O Senhor fez por mim maravi-
lhas, santo é seu nome, santo 
é seu nome!

1. A minh’alma glorifica, dá louvo-
res ao Senhor e se alegra em 
Deus, meu santo Salvador, meu 
Salvador! Oh, ia!

2. Ele olhou minha pobreza, doravan-
te vão dizer, vão dizer que sou fe-
liz, feliz a serva do Senhor. Oh, ia!

3. Porque fez-me grandes coisas, 
o Deus todo-poderoso, santo é o 
seu grande nome, santo é o seu 
grande nome. Oh, ia!

4. De geração em geração, vai sua 
misericórdia sobre aqueles que 
o respeitam, sobre aqueles que 
o respeitam. Oh ia!

5. O seu braço poderoso, dispersou 
os orgulhosos com seus planos 
bem perversos, com seus pla-
nos bem perversos. Oh, ia!

6. Derrubou os poderosos, dos 
seus tro¬nos os tirou, exaltou 
os pobres do Senhor, os pobres 
exaltou. Oh, ia!

7. Os famintos saciou, e da fome 
os livrou, ele despediu os ricos, 
despediu de mãos vazias. Oh ia!

8. O seu servo Israel, ele veio so-
correr e de sua misericórdia se 
lembrou, se lembrou. Oh, ia!

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS, 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando, pois, a memória 
da morte e ressurreição do vosso 
Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, 
o pão da vida e o cálice da salva-
ção; e vos agradecemos porque 
nos tornastes dignos de estar aqui 
na vossa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E nós vos suplicamos que, par-
ticipando do Corpo e Sangue de 
Cristo, sejamos reunidos pelo Es-
pírito Santo num só corpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
1C. 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 Odilo e todos 
os ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai da vossa Igreja!
2C. Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na es-
perança 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!
3C. Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos par-
ticipar 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 ser-
viram, a fim de vos louvarmos e glorifi-
carmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
CP ou CC. Por Cristo, ....

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
(Prefácio do advento IIA, MR p,409)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessá-
rio, é nosso dever e salvação dar-
-vos graças, Senhor, Pai santo, 
Deus eterno e todo-poderoso. Nós 
vos louvamos, bendizemos e glo-
rificamos 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 ga-
rante 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, nos-
so Salvador. Por isso, enquanto 
esperamos sua chegada, unidos 
aos anjos e a todos os santos, 
cheios de esperança e alegria, 
nós vos louvamos, cantando (di-
zendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, ó Pai, vós sois 
santo e fonte de toda santidade. 
CC. Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Es-
pírito, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo V e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele to-
mou 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.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo:

16. RITO DA COMUNHÃO
P. Rezemos com amor e confiança 
a oração que o Senhor nos ensinou: 
T. Pai nosso ...

RITO DA COMUNHÃO
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9. Como tinha prometido a Abraão, 
a nossos pais e a seus filhos 
para sempre! E a seus filhos 
para sempre. Oh, ia!

10. Ao bondoso Pai cantemos, a 
Jesus nos confiemos, no Espí-
rito cantemos, uns aos outros 
consolemos! Oh, ia!

18. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): 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 dig-
namente o mistério do vosso Fi-
lho. Que vive e reina para sempre.
T. Amém.

19. ORAÇÃO DO ANO SANTO DA 
MISERICÓRDIA
Senhor Jesus Cristo, / Vós que 
nos ensinastes a ser misericordio-
sos como o Pai celeste, / e nos 
dissestes que quem Vos vê, vê a 
Ele. / Mostrai-nos o Vosso rosto e 
seremos salvos. / O Vosso olhar 
amoroso libertou Zaqueu e Ma-
teus da escravidão do dinheiro; 
/ a adúltera e Madalena de colocar 
a felicidade apenas numa criatura; 
/ fez Pedro chorar depois da trai-
ção, / e assegurou o Paraíso ao la-
drão arrependido. / Fazei que cada 
um de nós / considere como dirigida 
a si mesmo / as palavras que dis-
sestes à mulher samaritana: / Se 
tu conhecesses o dom de Deus! / 
Vós sois o rosto visível do Pai in-
visível, / do Deus que manifesta sua 
omnipotência / sobretudo com o 
perdão e a misericórdia: / fazei que 
a Igreja seja no mundo o rosto visível 
de Vós, seu Senhor, ressuscitado e 
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P. Alegrando-vos agora pela vinda 
do Salvador feito homem, sejais 
recompensados com a vida eterna, 
quando vier de novo em sua glória.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho V e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe.
T. Graças a Deus.

21. CANTO FINAL (CO - 30)
Ó! Vem, Senhor não tardes 
mais, vem saciar nossa sede 
de paz!

1. Ó! Vem, como chega a brisa do 
vento trazendo aos pobres jus-
tiça e bom tempo! 

2. Ó! Vem, como chega a chuva 
no chão trazendo fartura de 
vida e de pão!

3. Ó! Vem, como chega a luz que 
faltou só tua palavra nos salva, 
Senhor!

4. Ó! Vem, como chega a carta 
querida; bendito carteiro do rei-
no da vida!

5. Ó! Vem, como chega o filho es-
perado caminha conosco, Je-
sus bem-amado!

6. Ó! Vem, como chega o liberta-
dor das mãos do inimigo, nos 
salva, Senhor!

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: 
TEMPO DO ADVENTO
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Que o Deus onipotente e mise-
ricordioso vos ilumine com o ad-
vento do seu Filho, em cuja vinda 
credes e cuja volta esperais, e der-
rame sobre vós as suas bênçãos.
T. Amém.
P. Que durante esta vida ele vos 
torne firmes na fé, alegres na es-
perança, solícitos na caridade.
T. Amém.
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Sua família já preparou 
o presépio de Natal?

na glória. / Vós quisestes que os 
Vossos ministros fossem também 
eles revestidos de fraqueza / para 
sentirem justa compaixão por 
aqueles que estão na ignorância e 
no erro: / fazei que todos os que se 
aproximarem de cada um deles / se 
sintam esperados, amados e per-
doados por Deus. / Enviai o Vosso 
Espírito e consagrai-nos a todos com 
a sua unção / para que o Jubileu da 
Misericórdia seja um ano de graça 
do Senhor / e a Vossa Igreja possa, 
/ com renovado entusiasmo, / levar 
aos pobres a alegre mensagem, / 
proclamar aos cativos e oprimidos a 
libertação / e aos cegos restaurar a 
vista. / Nós Vo-lo pedimos por inter-
cessão de Maria, Mãe de Misericór-
dia, a Vós que viveis e reinais com o 
Pai e o Espírito Santo, pelos séculos 
dos séculos. / Amém!
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