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ENCONTRO ENTRE IRMÃOS
 

1. CANTO DE ABERTURA
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!
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
-Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
-Amém.
-Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela 
santificação do Espírito para obedecer a Jesus Cristo e 
participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça 
e paz vos sejam concedidas abundantemente.
-Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
-Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós e 
nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito 
ao arrependimento para sermos menos indignos de 
aproximar-nos da mesa do Senhor (pausa).
-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. 
-Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.  -Amém.

4. HINO DE LOUVOR (omite-se)

5. ORAÇÃO DA COLETA
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.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. 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 
remotos, desde os dias da eternidade. 2Deus deixará 
seu povo ao abandono, até ao tempo em que uma mãe 
der à luz; e o resto de seus irmãos se voltará para os 
filhos de Israel. 3Ele não recuará, apascentará com a 
força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor 
seu Deus; os homens viverão em paz, pois ele agora 
estenderá o poder até aos confins da terra, 4e ele mesmo 
será a Paz. -Palavra do Senhor.
-Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (79(80))
-Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para 
que sejamos salvos! 
-Ó Pastor de Israel, prestai ouvidos. Vós que sobre os 
querubins vos assentais, aparecei cheio de glória e 
esplendor! / Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e 
vinde logo nos trazer a salvação! 
-Voltai-vos para nós, Deus do universo! 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! 
-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!

4º DOMINGO DO ADVENTO
“BENDITA ÉS TU ENTRE AS MULHERES E BENDITO É O FRUTO DE TEU VENTRE!”

Irmãos e irmãs, graças ao sim de Maria estamos reunidos para celebrar a Eucaristia, memorial da paixão, morte 
e ressurreição do Senhor. 

De modo muito especial nesta liturgia, acompanhemos os passos da Mãe de Jesus: Ela, a bendita entre as 
mulheres, se dirige solidária e apressadamente a Isabel para saudá-la  e auxiliá-la. Cantemos, iniciando a santa 
Missa!

Nova AliançaNova Aliança



8. SEGUNDA LEITURA (Hb 10,5-10)
Leitura da Carta aos Hebreus.
Irmãos: 5Ao entrar no mundo, Cristo afirma: “Tu não 
quisestes vítima nem oferenda, mas formaste-me um 
corpo. 6Não foram do teu agrado 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 quisestes nem te agradaram vítimas, oferendas, 
holocaustos, sacrifícios pelo pecado” – coisas oferecidas 
segundo a Lei – 9ele acrescenta: “Eu vim para fazer a tua 
vontade”. Com isso, suprime o primeiro sacrifício, para 
estabelecer o segundo. 10É graças a esta vontade que 
somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus 
Cristo, realizada uma vez por todas. -Palavra do Senhor.
-Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 1,39-45)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Eis a serva do Senhor; cumpra-se em mim a tua Palavra!

-O Senhor esteja convosco!
-Ele está no meio de nós.
-Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, † segundo 
Lucas.
-Glória a vós, Senhor!

39Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, 
dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade da Judeia. 
40Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. 
41Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança 
pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito 
Santo. 42Com um grande grito, exclamou: “Bendita és 
tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!” 
43Como posso merecer que a mãe do meu Senhor 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 prometeu”. -Palavra da 
Salvação!
-Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, / criador do céu e 
da terra. / E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 
Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; / 
nasceu da Virgem Maria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, 
foi crucificado, morto e sepultado. / 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 comunhão dos 
santos; / na remissão dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
-Irmãos e irmãs, elevemos confiantes nossa oração 
comunitária a Deus Pai, dizendo:
-Vinde, Senhor, ouvi-nos! 
1. Fazei, Senhor, que a fidelidade e o compromisso 
de Maria sempre inspirem a caminhada da Igreja, vos 
pedimos.
2. Tornai-nos testemunhas da fé e do amor para os que 
não creem em vossa palavra, vos pedimos.
3. Ajudai-nos a cumprir sempre com plena confiança a 
vossa vontade, vos pedimos.
4. Abençoai e alegrai as mulheres grávidas e cumulai 
seus filhos de saúde, vos pedimos.
5. Protegei nossas famílias da discórdia e do desamor e 
alegrai-as com a chegada do Natal, vos pedimos. 
-(Conclusão espontânea).

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. Muito suspira por ti, teu povo fiel, tua Israel! / Muito 
suspira por ti, teu povo fiel, tua Israel!
Ó Santo Messias! / Ó Santo Messias!
2. Tua lembrança embalsama dos que te amam os tristes 
dias. / Tua lembrança embalsama dos que te amam os 
tristes dias.
3. A Nação que te adorava, tornaram-na escrava, 
encheram-na de dor. / A Nação que te adorava, tornaram-
na escrava, encheram-na de dor.
4. Apressa-te em vir libertá-la, em vir salvá-la, Bendito 
Senhor! Bendito Senhor! / Apressa-te em vir libertá-la, 
em vir salvá-la, Bendito Senhor! Bendito Senhor.

14. ORAÇÃO
-Orai, irmãos e irmãs, ...

(Sobre as Oferendas)
Ó Deus, que o mesmo Espírito Santo, que trouxe a vida 
ao seio de Maria, santifique estas oferendas colocadas 
sobre o vosso altar. Por Cristo, nosso Senhor. -Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(PREFÁCIO DO ADVENTO IIA)

-O Senhor esteja convosco …

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação dar-vos graças, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno 
e Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, bendizemos e 
glorificamos 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 garante 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, nosso Salvador. 
Por isso, enquanto esperamos sua chegada, unidos aos 
anjos e a todos os santos, cheios de esperança e alegria, 
nós vos louvamos, cantando (dizendo) a uma só voz:
-Santo, Santo, Santo ...
NA VERDADE, vós sois Santo, ó Deus do universo, e 
tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, 
por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela 
força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as 
coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para que 
vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um 
sacrifício perfeito.
-Santificai e reuni o vosso povo!
POR ISSO, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito 
Santo as oferendas que vos apresentamos para serem 
consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e † o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
que nos mandou celebrar este mistério.
-Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
NA NOITE em que ia ser entregue, ele tomou 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:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
-Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos 
deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda.
CELEBRANDO agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, 
da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição 
e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua 
nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este 
sacrifício de vida e santidade.
-Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
OLHAI com bondade a oferenda da vossa Igreja, 
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e 
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue 
do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos 
tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
-Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
QUE ELE faça de nós uma oferenda perfeita para 
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os 
vossos Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que não 
cessam de interceder por nós na vossa presença.
-Fazei de nós uma perfeita oferenda!
E AGORA, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício 
da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao 
mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso servo o 
Papa Francisco, o nosso Bispo Cesar, com os bispos do 

mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
-Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
ATENDEI às preces da vossa família, que está aqui, na 
vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos 
os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
-Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ACOLHEI com bondade no vosso reino os nossos 
irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos 
também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por 
Cristo, Senhor nosso.
-A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai 
Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para sempre. -Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
-O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a 
confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos:
-PAI NOSSO...
-Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a 
vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos de todos os 
perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a 
vinda do Cristo Salvador.
-Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
-Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos: 
Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis 
os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; 
dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, 
que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.  -Amém.
-A paz do Senhor esteja sempre convosco.
-O amor de Cristo nos uniu.
-Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
-Cordeiro de Deus, ...
-Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
-Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
O Senhor fez por mim maravilhas: / Santo é seu 
Nome, santo é seu Nome!
1. A minh’alma glorifica, / Dá louvores ao Senhor / E se 
alegra em Deus, meu santo / Salvador, meu Salvador! / 
Oh, ia!
Ele olhou minha pobreza, / Doravante vão dizer, Vão 
dizer que sou feliz, / Feliz a serva do Senhor. / Oh, ia!
2. Porque fez-me grandes coisas, / O Deus Todo-
poderoso, / Santo é o seu grande nome, / Santo é o seu 
grande nome. / Oh, ia!
De geração em geração, / Vai sua misericórdia / Sobre 
aqueles que o respeitam, / Sobre aqueles que o 
respeitam. / Oh, ia!
3. O seu braço poderoso, / Dispersou os orgulhosos / 
Com seus planos bem perversos, / Com seus planos 
bem perversos. / Oh, ia!
Derrubou os poderosos, / Dos seus tronos os tirou, / 
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SOMOS CONVIDADOS A ACOLHER

Vemos, na palavra de hoje, que Maria e Isabel acolhem em si a ação de Deus. Maria ACOLHE-A de modo ativo, 
dando o seu consentimento. Saiu  de sua casa e deslocou-se à montanha da Judeia para visitar Isabel.  Isabel 
acolhe-a de modo passivo; para ACOLHER Maria, saiu de si mesma e reconheceu, na jovem mulher que a visita-
va, a Mãe do seu Senhor. Ambas experimentam a ação poderosa do Espírito Santo. Isabel tem no ventre o Precur-
sor. Graças a essa presença, pode já indi-car, na Mãe, o Filho e proclamar “Bendita Aquela que acreditou”. Maria 
responderá ao cântico de Isabel com o Magnificat, que revela a ação poderosa de Deus nela, aquela ação que 
realiza as promessas feitas a Abraão e à sua descendência. O Magni-ficat é a primeira manifestação pública de 
Jesus, ainda escondido, mas atuante naque-les que, como Maria, o ACOLHEM na fé e com amor. Maria acolheu 
o Senhor não para ser servida, mas para servir. Acolheu-O cantando: “A minha alma glorifica o Senhor!”. Maria e 
Isabel ensinam-nos também a acolher os outros. Para ACOLHER al-guém, precisamos sair de nós mesmos. Maria 
ACOLHERA a palavra do Anjo acerca da prima e foi visitá-la como a alguém abençoado pelo Senhor. Acolher uma 
pessoa é sempre ACOLHER aquilo que Deus realiza nessa pessoa, ACOLHER a sua vocação profunda.

Sacerdotes do Coração de Jesus - Dehonianos
Colaboração do Diác. José Alencar Ribeiro

SEGUNDA: Ct 2,l8-14 ou Sf 3,14-18a; Sl 32(33); Lc 1,39-45.
TERÇA: 1Sm 1,24-28; Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd (R/. 1a); Lc 1,46-
56.
QUARTA: Ml 3,1-4.23-24; Sl 24(25); Lc 1,57-66.
QUINTA: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Sl 88(89); Lc 1,67-79. Missa ves-
pertina da Vigília do Natal: Gl. Cr, Pf do Natal. Is 62,1-5; Sl 88(89); At 
13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 ou mais breve: 1,18-25.
SEXTA: Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo: Missa da Noite: Is 9,1-6; 
Sl 95(96); Tt 2,11-14; Lc 2,1-14. Missa do Dia de Natal: Is 52,7-10; Sl 
97(98); Hb 1,1-6; Jo 1,1-18 ou mais breve: 1,1-5.9-14.
SÁBADO: At  6<8-10;7,54-59; Sl 30(31); Mt 10,17-22.
DOMINGO: Eclo 3,3-7.14-17a; Sl 127(128); Cl 3,12-21; Lc 2,41-52. 
Ou facultativas (ano C):  1Sm 1,20-22.24-28; Sl 83(84); 1Jo 3,1-2.21-
24; Lc 2,41-52.

LEITURAS DA SEMANA:

Exaltou os pobres do Senhor, / Os pobres exaltou. Oh, ia!
4. Os famintos saciou, / E da fome os livrou, / Ele 
despediu os ricos, / Despediu de mãos vazias. / Oh, ia!
O seu servo Israel, / Ele veio socorrer / E de sua 
misericórdia / Se lembrou, se lembrou. / Oh, ia!
5. Como tinha prometido / A Abraão, a nossos pais / E 
a seus filhos, para sempre, / A seus filhos para sempre! 
/ Oh, ia!
Ao bondoso Pai cantemos, / A Jesus nos confiemos, / 
No Espírito cantemos, / Uns aos outros consolemos! / 
Oh, ia!

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
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.  -Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
-O Senhor esteja convosco!
-Ele está no meio de nós.
-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, 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.
-Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.
-Graças a Deus.

20. CANTO FINAL
Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor. Da flor 
nasceu Maria, de Maria, o Salvador.
1. O Espírito de Deus sobre Ele pousará, de saber, de 
entendimento este Espírito será. De conselho e fortaleza, 
de ciência e de temor, achará a alegria no temor do seu 
Senhor.
2. Não será pela ilusão do olhar, do “ouvir falar”, / que ele 
irá julgar os homens, como é praxe acontecer. / Mas os 
pobres desta terra com justiça julgará, / e dos fracos o 
direito ele é quem defenderá.
3. Neste dia, neste dia o Senhor estenderá / sua mão 
libertadora pra seu povo resgatar. / Estandarte para os 
povos, o Senhor levantará; / a seu povo, à sua Igreja, 
toda a terra acorrerá.

Cânticos: Hinário Litúrgico  - CNBB


