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SANTA MISSA NA QUINTA-FEIRA DA 4ª SEMANA DO ADVENTO 

 23 DE DEZEMBRO DE 2021 

Antífona da entrada • Cf. Is 9,6; Sl 71,17 

Nascerá para nós um pequenino: 

ele será chamado Deus e Forte; 

nele serão abençoados 

todos os povos da terra. 
 

RITOS INICIAIS 
 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 

Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: A vós, irmãos, paz e fé da parte de 

Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 

R/. Bendito seja Deus 

que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

ATO PENITENCIAL 
 

Celebrante: 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. 
 

Senhor, que sois o defensor dos pobres, tende 

piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Cristo, que sois o refúgio dos fracos, tende 

piedade de nós. 

R/. Cristo, tente piedade nós. 
 

Senhor, que sois a esperança dos pecadores, 

tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Celebrante: Deus todo-poderoso tenha 

compaixão de nós, perdoe os nossos pecados 

e nos conduza à vida eterna. 

R/. Amém. 
 

ORAÇÃO DO DIA 

 

Celebrante: Oremos. 
 

Recolha as suas intenções para esta Santa Missa 

no silêncio do seu coração. 
 

Celebrante: Deus eterno e todo-poderoso, ao 

aproximar-nos do natal do vosso Filho, 

concedei-nos obter a misericórdia do Verbo, 

que se encarnou no seio da Virgem e quis viver 

entre nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho na unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA • Ml 3,1-4.23-24 

Eu vos enviarei o profeta Elias, 

antes que venha o dia do Senhor. 
 

Leitura da Profecia de Malaquias – Assim fala  
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o Senhor Deus: “Eis que envio o meu anjo, e 

ele há de preparar o caminho para mim; logo 

chegará ao seu templo o Dominador, que 

tentais encontrar, e o anjo da aliança, que 

desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos 

exércitos; e quem poderá fazer-lhe frente, no 

dia de sua chegada? E quem poderá resistir-

lhe, quando ele aparecer? Ele é como o fogo 

da forja e como a barrela dos lavadeiros; e 

estará a postos, como para fazer derreter e 

purificar a prata: assim ele purificará os filhos 

de Levi e os refinará como ouro e como prata, 

e eles poderão assim fazer oferendas justas ao 

Senhor. Será então aceitável ao Senhor a 

oblação de Judá e de Jerusalém, como nos 

primeiros tempos e nos anos antigos. Eis que 

eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha 

o dia do Senhor, dia grande e terrível; o 

coração dos pais há de voltar-se para os filhos, 

e o coração dos filhos para seus pais, para que 

eu não intervenha, ferindo de maldição a vossa 

terra – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL • Sl 24(25) 
 

R/. Levantai vossa cabeça e olhai, 

pois, a vossa redenção se aproxima! 
 

Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos 

e fazei-me conhecer a vossa estrada! 

Vossa verdade me oriente e me conduza, 

porque sois o Deus da minha salvação! R/. 
 

O Senhor é piedade e retidão, 

e reconduz ao bom caminho os pecadores.  

Ele dirige os humildes na justiça, 

e aos pobres ele ensina o seu caminho. R/. 
 

Verdade e amor são os caminhos do Senhor 

para quem guarda sua Aliança e seus preceitos. 

O Senhor se torna íntimo aos que o temem e 

lhes dá a conhecer sua Aliança. R/. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

Ó Rei e Senhor das nações, 

e Pedra angular da Igreja, 

vinde salvar a mulher e o homem, 

que, um dia, formastes do barro. R/. 
 

EVANGELHO • Lc 1,57-66 

Nascimento de João Batista. 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: ✠ Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Lucas. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

ompletou-se o tempo da gravidez de 

Isabel, e ela deu à luz um filho. Os 

vizinhos e parentes ouviram dizer 

como o Senhor tinha sido misericordioso para 

com Isabel, e alegraram-se com ela. No oitavo 

dia foram circuncidar o menino, e queriam 

dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe 

porém disse: “Não! Ele vai chamar-se João”. 

Os outros disseram: “Não existe nenhum 

parente teu com esse nome!” Então fizeram 

sinais ao pai, perguntando como ele queria que 

o menino se chamasse. Zacarias pediu uma 

tabuinha, e escreveu: “João é o seu nome”. No 

mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, 

sua língua se soltou, e ele começou a louvar a 

Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e 

a notícia espalhou-se por toda a região 

montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam 

a notícia, ficavam pensando: “O que virá a ser 

este menino?” De fato, a mão do Senhor estava 

com ele –  Palavra da Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

HOMILIA 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 

Na apresentação do pão e do vinho no altar, 
também podem os fiéis oferecer os donativos 

às obras de assistência social 
do Santuário Estadual. 

C 



 

 

 
3 

Celebrante: Orai, irmãos e irmãs, para que este 

sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-

poderoso. 

R/. Receba o Senhor por tuas mãos 

este sacrifício, para glória do seu nome, 

para nosso bem e de toda santa Igreja. 
 

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
 

Celebrante: Ó Deus, que esta oblação, pela 

qual vos prestamos um culto perfeito, 

restabeleça nossa amizade convosco, para que 

possamos celebrar de coração purificado o 

nascimento do nosso Redentor. Por Cristo, 

nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

PREFÁCIO DO ADVENTO, II 

A dupla espera de Cristo 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: Corações ao alto. 

R/. O nosso coração está em Deus. 

Celebrante: Demos graças ao Senhor, nosso 

Deus. 

R/. É nosso dever e nossa salvação. 
 

Celebrante: Na verdade, é justo e necessário, é 

nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e 

em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno 

e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 

Predito por todos os profetas, esperado com 

amor de mãe pela Virgem Maria, Jesus foi 

anunciado e mostrado presente no mundo por 

São João Batista. O próprio Senhor nos dá a 

alegria de entrarmos agora no mistério do seu 

Natal, para que sua chegada nos encontre 

vigilantes na oração e celebrando os seus 

louvores. Por essa razão, agora e sempre, nós 

nos unimos aos anjos e a todos os santos, 

cantando (dizendo) a uma só voz: 
 

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo! 

O céu e a terra proclamam a vossa glória. 

Hosana nas alturas! Bendito o que vem em 

nome do Senhor! Hosana nas alturas! 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
 

Celebrante: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 

fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas 

oferendas, derramando sobre elas o vosso 

Espírito, a fim de que se tornem para nós o 

Corpo e ✠ o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho 

e Senhor nosso. 

R/. Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 
 

Celebrante: Estando para ser entregue e 

abraçando livremente a paixão, 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. 
 

Adore o Santíssimo Corpo do Senhor. 
 

Celebrante: Do mesmo modo, ao fim da ceia, 

ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças 

novamente 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. 
 

Adore o Preciosíssimo Sangue do Senhor. 
 

Celebrante: Eis o mistério da fé! 

R/. Todas as vezes que comemos deste pão 

e bebemos deste cálice, 

anunciamos, Senhor, a vossa morte, 

enquanto esperamos a vossa vinda! 
 

Celebrante: Celebrando, pois, a memória da 

morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos 

oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da 

salvação; e vos agradecemos porque nos 

tornastes dignos de estar aqui na vossa presença  

e vos servir. 

R/. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
 

Celebrante:  E nós vos suplicamos que, 

participando do Corpo e Sangue de Cristo, 
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sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só 

corpo. 

R/. Fazei de nós 

um só corpo e um só espírito! 
 

Celebrante:  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 Dimas, seu auxiliar Mariano, e 

todos os ministros do vosso povo. 

R/.  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 
 

Celebrante: Lembrai-vos também dos nossos 

irmãos e irmãs que morreram na esperança da 

ressurreição e de todos os que partiram desta 

vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. 

R/. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 
 

Celebrante: Enfim, nós vos pedimos, tende 

piedade de todos nós e dai-nos participar 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 serviram, a fim 

de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus 

Cristo, vosso Filho. 

R/. Concedei-nos o convívio dos eleitos! 
 

Celebrante: 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. 

R/. Amém. 
 

RITO DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Guiados pelo Espírito de Jesus e 

iluminados pela sabedoria do Evangelho, 

ousamos dizer: 
 

Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o 

vosso nome; venha a nós o vosso reino, seja feita 

a vossa vontade, assim na terra como no céu; o 

pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos 

as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a 

quem nos tem ofendido; e não nos deixeis cair 

em tentação, mas livrai-nos do mal. 
 

Celebrante: 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 de 

Cristo Salvador. 

R/. Vosso é o Reino, 

o poder e a glória para sempre! 
 

Celebrante: 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. 

R/.  Amém. 
 

Celebrante: A paz do Senhor esteja sempre 

convosco. 

R/. O amor de Cristo nos uniu. 
 

CORDEIRO DE DEUS 
 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 

mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de 

Deus, que tirais o pecado do mundo, tende 

piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o 

pecado do mundo, dai-nos a paz. 
 

Reconheça nosso Senhor Jesus Cristo 
no partir do pão consagrado. 

 

Celebrante: Eu sou o Pão vivo, que desceu do 

céu: se alguém come deste Pão, viverá 

eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira 

o pecado do mundo. 

R/. Senhor, eu não sou digno(a) 

de que entreis em minha morada, 

mas dizei uma palavra e serei salvo(a). 
 

Antífona da comunhão • Ap 3,20 

Eis que estou à porta e bato: 

se alguém ouvir a minha voz, e abrir, 

eu entrarei e cearemos juntos. 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 

após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 
 

Celebrante: Ó Deus, concedei a vossa paz aos 

nossos corações que acabastes de saciar com o 



 

 

 
5 

pão dos céus, para que possamos esperar com 

lâmpadas acesas a chegada do vosso Filho que 

se aproxima. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

RITOS FINAIS 
 

EXPOSIÇÃO DO 

SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

Adore o Santíssimo Sacramento 
do Corpo e Sangue do Redentor. 

 

Tão sublime sacramento 

adoremos neste altar, 

pois o Antigo Testamento 

deu ao Novo o seu lugar.  
 

Venha a fé por suplemento 

os sentidos completar. 

Ao Eterno Pai cantemos 

e a Jesus, o Salvador. 
 

Ao Espírito exaltemos, 

na Trindade eterno amor.  

Ao Deus uno e trino demos 

a alegria do louvor. 

Amém. 
 

Celebrante: Do céu lhes destes o pão. 

R/. Que contém todo o sabor. 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 
 

Celebrante: Senhor Jesus Cristo, neste 

admirável sacramento, nos deixastes o 

memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar 

com tão grande amor o mistério do vosso 

Corpo e do vosso Sangue, que possamos 

colher continuamente os frutos da vossa 

redenção. Vós que viveis e reinais para sempre. 

R/. Amém. 
 

BÊNÇÃO EUCARÍSTICA 

Receba a bênção do Santíssimo 

e trace o sinal da cruz. 
 

ORAÇÃO DE SANTO AFONSO 

PARA A 4ª SEMANA DO ADVENTO 

Meditações: para todos os Dias e Festas do Ano: 

Tomo I – 

José e Maria peregrinos em Belém sem abrigo 

(Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da 

Congregação do Santíssimo Redentor). 
 

A minha alma enamorou-se de vós, ó meu 

amável Deus-Menino. 
 

Amo-vos, meu doce Salvador, e já que viestes 

à terra para me salvar e dispensar-me as vossas 

graças, peço-vos só esta graça: não permitais 

que em tempo algum me separe de vós. 
 

Uni-me estreitamente convosco, prendendo-

me com os doces laços de vosso santo amor. 
 

Meu Redentor e meu Deus, quem terá animo 

para vos deixar, e viver sem vós, privado da 

vossa santa graça. 
 

Maria Santíssima, eis-me aqui para 

acompanhar-vos em vossa viagem; e vós, ó 

minha Mãe, não deixeis de me proteger na 

minha viagem para a eternidade 
 

Assisti-me sempre, mormente quando chegar 

ao fim da minha vida, próximo ao momento do 

qual dependerá, se estarei sempre convosco 

amando Jesus no paraíso, ou se estarei para 

sempre longe de vós odiando Jesus no inferno. 
 

Ó minha Rainha, salvai-me pela vossa 

intercessão. 
 

Seja a minha salvação amar-vos a vós e a Jesus 

Cristo para sempre, no tempo e na eternidade.  
 

Vós sois a minha esperança; de vós espero 

tudo. 
 

Amém. 
 

DESPEDIDA 
 

Celebrante: Ide em paz, e o Senhor vos 

acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 


