
 

 

 

 

 

 
QUARTO DOMINGO DO ADVENTO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 

 
Comentário inicial:  Irmãos(as), sejamos todos bem-vindo! Neste último domingo do advento 
celebramos o ponto alto de nossa esperança e de nossa espera. Revivemos à espera do 
Messias, para tirar mais fruto de sua vinda, que continua acontecendo em cada momento da 
história. Em Jesus a escritura se cumpre, Deus está agindo e a sua promessa se realizando entre 
nós.  Nessa alegria, iniciemos, cantando. 
 

Missa: Próprio do tempo do Advento – Missal Romano pg. 132 

Rito de acendimento da quarta vela da Coroa do Advento 

Anotações práticas 
Para o rito do acendimento da 4ª vela do Advento, escolher um homem caracterizado de José. A pessoa entra no corredor 
central no ritmo da música: “Meu Bom José”. 
 

ORAÇÃO: 
Céus, deixai cair o orvalho, nuvens, chovei o justo; abra-se a terra, e brote o Salvador! 
 
 

Ato Penitencial: Fórmula 2  

Hino de Louvor: Omite-se  

Primeira Leitura: Is 7, 10-14 

Salmo responsorial: Sl 23(24), 1-2.3-4ab.5-6 

Segunda Leitura: Rm 1, 1-7 

Evangelho: Mt 1, 18-24 

Oração dos fiéis 

Anotações práticas 
Escolher um homem para fazer a prece da Assembleia. 
Resposta: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos  (Nunca dizer, a nossa resposta será...) 
 
Celebrante: Caríssimos fiéis: Ao aproximar-se o Natal de Jesus, oremos para que a vinda do 
Salvador reanime a fé dos seus irmãos e a esperança daqueles que O procuram, dizendo:  

Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos   
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PROPOSTA CELEBRATIVA PARA O TEMPO DO ADVENTO 
TEMPO DO ADVENTO – ANO A – DATA: 18 DEZEMBRO 2022 



1 Pelos bispos, presbíteros, diáconos e todos os fiéis da nossa Arquidiocese, e por todos 
aqueles que o Senhor chama à santidade, para que nesse Natal faça deles homens novos, 
rezemos. 

2 Pelas pessoas que recusam os sinais de Deus e pelos que são incapazes de acreditar N´Ele, 
para que o Príncipe da Paz Se lhes revele, rezemos. 

3 Pelos doentes, os que estão tristes e os mais pobres, e por quantos lhes estendem as suas 
mãos, para que todos acolham Aquele que vai chegar, rezemos. 

4 Pelas religiosas que se consagram ao Senhor e pelas mulheres que estão prestes a ser mães, 
para que sejam sempre fiéis à voz de Deus, rezemos. 

5 Por nós próprios e pela nossa comunidade paroquial, para que, despertando do sono, como 
José, façamos como o Anjo do Senhor nos ensinar, rezemos. 

Celebrante: Senhor, nosso Deus, escutai as nossas súplicas, e, por intercessão de Maria e de 
José, dai-nos a graça de acolher aquele Menino que tem por nome Emanuel. Ele que vive e 
reina por todos os séculos dos séculos.  
 

Procissão das oferendas: 

Anotações práticas 
Aquelas pessoas que, na comunidade, se destacam pela dedicação ao serviço nas diferentes atividades pastorais, 
poderiam ser convidadas para levar as oferendas do pão e do vinho ao altar, em nome da assembleia.  
Uma mãe grávida, levando uma rosa branca, pode abrir a procissão. Ao chegar no presbitério coloca a rosa próxima da 
imagem de Nossa Senhora, se uma imagem de Nossa Senhora compõe o espaço simbólico. Se a imagem não estiver 
lá, coloca a rosa branca na coroa do advento.  
  

Prefácio do Advento: IIA (Missal Romano - pg. 409) 

Oração Eucarística: I , II ou III (procurar não repetir as orações eucarísticas) 

Benção das mães grávidas: Ritual de bênção pg. 82 

No envio, segue-se uma frase sugestiva: 

Preparem o Natal do Senhor na fé e no acolhimento de seu projeto 
salvador.  Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.   


