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4º DOMINGO DO ADVENTO 

- COR ROXO - ANO C -  

                                                                                                                                                             São Paulo, 19 de Dezembro de 2021 

                                                                                                                                               Missa: 09h00                                                                                                    
                                                                                                                                                                

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
Intenções da Celebração 

 

AMBIENTE: 

Coroa do Advento   

Acendimento: Velas do Altar e da Palavra – Mantra  

 

“ALEGRA-TE, CHEIA DE GRAÇA! O SENHOR ESTÁ CONTIGO” 
 

Animador: Irmãos e irmãs, neste 4º domingo do Advento é forte o anúncio da chegada de Deus Conosco, 

Emanuel, concebido em Maria pelo Espírito Santo. Maria bendita entre todas as mulheres, porque 

acreditou nas promessas divinas. Com o encontro de Maria e Izabel inicia-se a Nova Aliança de salvação 

para a humanidade. Felizes com a vinda do Senhor, cantemos: 
 

RITOS INICIAIS 

PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Urna de Intenções, Ministros da Palavra e Eucaristia, Acólitos e Padre 

SAUDAÇÃO: Motivado pelo Padre da Celebração 
 

RITO DE ACENDIMENTO DA QUARTA VELA DO ADVENTO: 

Animador: O Senhor agora está mais próximo. Neste Quarto Domingo toda a coroa será iluminada! 

O Senhor Jesus vem ao nosso encontro. É nos braços da Virgem Mãe que iremos encontrá-lo. Olhemos 

para Ela e aprendamos como se cumpre a vontade do Pai!  
 

Padre: ORAÇÃO: Acendendo esta vela nós vos pedimos, ó Deus, que a luz da vossa graça sempre nos 

preceda e acompanhe para que, esperando ansiosamente a vinda d’Aquele que a Virgem concebeu 

possamos obter a vossa ajuda nesta vida e na outra. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!  
Já estando acesas as três velas da Coroa do Advento, um ministro acende uma vela no Altar e entrega ao Padre, 

que em seguida fará o acendimento. Canto:   
 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Padre da Celebração 

ORAÇÃO DO DIA: 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

PRIMEIRA LEITURA (Mq 5,1-4) 

SALMO RESPONSORIAL: (79) R. “Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos!” 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: Aleluia, aleluia, aleluia! Eis a serva do Senhor; cumpra-se em mim a Tua Palavra! 

EVANGELHO: (Lc 1,39-45) 

HOMILIA:  

APÓS A HOMILIA: 

Animador: Somos chamados a nos compromissar com o Reino, a formar comunidade de fé, unida na 

caridade concreta até a doação da própria vida. O cristão é sal e luz do mundo. Cada um de nós é 

convocado a levar adiante a luz de Cristo e fazê-la brilhar em sua família, junto aos amigos e no 

compromisso de transformar a sociedade. Canto: A nós descei, Divina Luz!  

Acólito acende a vela no Círio Pascal e desce para acender as dos catequistas que acenderão as velas das 

crianças.  
 

Padre: Crianças! Vós sois o sal da terra, Vós sois a luz do mundo.  
 

Animador: Se o sal perde seu sabor, com que se salgará?  

http://www.santuariodemaria.com.br/


PARÓQUIA E SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO 
www.santuariodemaria.com.br 

secretaria@santuariodemaria.com.br 
Credidimus Caritati 

Av. Renata, nº 01 – Vila Formosa - Fones: - 2211-0448 - 2211-7873  

Atendimento na Secretaria: Segunda à Sexta das 8:00 às 16:30 - Sábado das 8:00 às 11:30 
 

MSC 

Crianças: Queremos fazer o bem, não prejudicar ninguém e defender os mais fracos.  

Padre: Não se acende uma lâmpada para coloca-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde 

ela brilha para todos os que estão em casa.  

Crianças: Queremos estar sempre vigilantes, para nunca apagar a luz que Cristo acendeu em nosso 

coração no dia de nosso Batismo.  

Padre: Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e 

louvem o vosso Pai que estas nos céus.  
PROFISSÃO DE FÉ: 
 

Apagam-se as velas 
 

PRECE DOS FIÉIS E ENVIO:  

Padre: Queridas crianças, a luz de Cristo habita em nossos corações. Na verdade, o seu Espírito fez 

morada dentro de nós. Por isso, somos levados a fazer o bem, a amar as pessoas e a cuidar da criação, sem 

poluir onde vivemos e sem maltratar os animais. Elevemos nossas preces ao Pai, para que nos fortaleça 

nessa missão.  

Leitor: Pai querido, estendei vosso olhar sobre nós, nossa família e nossa comunidade para sempre 

perseverarmos no amor e na prática das boas obras. Rezemos: 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece!    
Leitor: Pai, ensinai-nos a ajudar as crianças que passam fome e vivem na pobreza, para que sejamos 

generosos e possamos ir ao encontro delas. Rezemos: 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece!    

Leitor: Pai, desperte em nossa família a vontade de sempre respeitar o domingo, participar da Santa Missa 

e sempre Vos louvar. Rezemos: 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece! 
    

ORAÇÃO: Concluída pelo Padre da Celebração 
 

Padre: Dignai-vos, Pai, confirmar com o vosso amor estes vossos filhos e filhas que querem viver e 

anunciar o Evangelho, para que se esforcem para pôr em prática tudo que aprenderam com a meditação de 

Vossa Palavra e alegremente vos possam servir. Inflamados do Vosso Espírito Santo, recebam a força e a 

sabedoria do Alto para combaterem a preguiça e o egoísmo. Possam superar a sede do consumo e ajudar 

outras crianças. Nós vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do espírito Santo. Amém! 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

  AVISOS PAROQUIAIS: 

  ANIVERSARIANTES: 
 

CRISTO NOS ENVIA 

BÊNÇÃO FINAL: 

CANTO FINAL
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