
4º DOMINGO DO ADVENTO - ANO A 
COMMUNAUTÉ PORTUGAISE DE LAVAL – 22/12/2019 

   
CÂNTICO DE ENTRADA O SENHOR ESTÁ PRA CHEGAR 
 
O Senhor está pra chegar, //Já se cumpre a profecia; 
O seu reino então será //Liberdade e alegria. 
E as nações, enfim, recebem, //Salvação a cada dia. 
 Das alturas orvalhem os céus, *E das nuvens, que chova a justiça, 
 Que a Terra se abra ao amor *E germine o Deus Salvador! (bis) 
Vem de novo restaura-nos. //De que lado estará? 
Indignado cotra nós? //E a vida, não darás? 
Salvação e alegria, //outra vez não buscarás? 
 Das alturas orvalhem os céus, *E das nuvens, que chova a justiça, 
 Que a Terra se abra ao amor *E germine o Deus Salvador! (bis) 
Escutemos Sua Palavra: //É de paz que vai falar. 
Paz ao povo e aos Seus fiéis, //a quem Dele se achegar. 
Esá perto a salvação //e a alegria vai voltar. 
 Das alturas orvalhem os céus, *E das nuvens, que chova a justiça, 
 Que a Terra se abra ao amor *E germine o Deus Salvador!  
 
ACTO PENITENCIAL: Senhor, eu estou aqui, venho te pedir piedade de mim. 
   Senhor, eu estou aqui, venho te pedir piedade de mim. 
   Senhor, estamos aqui, viemos te pedir piedade de nós. 
   Senhor, estamos aqui, viemos te pedir piedade de nós. 
Piedade Senhor tem piedade Senhor. *Meu pecado vem lavar com Seu amor. 
Piedade Senhor tem piedade Senhor. *E liberta minh’alma para o amor. 
 

SENHOR TENDE PIEDADE DE NÓS: é cantado 
 
Leitura do Livro de Isaías      Is.7,10-14 
Naqueles dias, o Senhor mandou ao rei Acaz a seguinte mensagem: «Pede um sinal ao 
Senhor teu Deus, quer nas profundezas do abismo, quer lá em cima nas alturas». Acaz 
respondeu: «Não pedirei, não porei o Senhor à prova». Então Isaías disse: «Escutai, casa 
de David: Não vos basta que andeis a molestar os homens para quererdes também 
molestar o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal: a virgem conceberá e 
dará à luz um filho e o seu nome será Emanuel». 
Palavra do Senhor. Todos: Graças a Deus. 
 
Salmo 23 (Liv. Sl. Pg. 22): O Senhor para vir serve-Se de corações puros e bons como o 
da Santa Virgem de Nazaré. 
 
Refrão: Venha o Senhor: Ele o rei glorioso. 
Todos: Venha o Senhor: Ele o rei glorioso. 
 
Do Senhor é a terra e o que nela existe, * o mundo e quantos nele habitam. 
Ele a fundou sobre os mares * e a consolidou sobre as águas. 
Quem poderá subir à montanha do Senhor? * Quem habitará no seu santuário? 
O que tem as mãos inocentes e o coração puro, * que não invocou o Seu nome em 
vão nem jurou falso. 
Esse será abençoado pelo Senhor * e recompensado por Deus, seu Salvador. 
Esta é a geração dos que O procuram, * que procuram a face do Deus de Jacob. 
Glória ao Pai e ao Filho * e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, * agora e sempre. Amen. 
 
Refrão: Venha o Senhor: Ele o rei glorioso. 
Todos: Venha o Senhor: Ele o rei glorioso. 
 
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos                Rom.1,1-7 
Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por chamamento divino, escolhido para o 
Evangelho que Deus tinha de antemão prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras, 
acerca de seu Filho, nascido da descendência de David, segundo a carne, mas, pelo 
Espírito que santifica, constituído Filho de Deus em todo o seu poder pela sua 
ressurreição de entre os mortos: Ele é Jesus Cristo, Nosso Senhor. Por Ele recebemos a 

graça e a missão de apóstolo, a fim de levarmos todos os gentios a obedecerem á fé, para 
honra do seu nome, dos quais fazeis parte também vós, chamados por 
Jesus Cristo. A todos os que habitam em Roma, amados por Deus e 
chamados a serem santos, a graça e a paz de Deus nosso Pai e do 
Senhor Jesus Cristo. 
Palavra do Senhor. Todos: Graças a Deus. 
 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: ALELUIA A MINH’ALMA 
ABRIREI 
 
A...leluia, a...leluia a minha’alma a...brirei. *A...leluia, aleluia, Cristo é meu Rei! 
A...leluia, aleluia a mi...nh’alama a...brirei. *A...leluia, aleluia, Cristo é meu Rei! 
Aleluia, aleluia a mi...nh?alma a brirei. *A...leleui, alelui,Cristo é me Rei 
 
+ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus             Mt.1,18-24 
O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua Mãe, noiva de José, antes de 
terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, 
seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha 
ele assim pensado, quando lhe apareceu num sonho o Anjo do Senhor, que lhe disse: 
«José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é 
fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um Filho e tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus, porque 
Ele salvará o povo dos seus pecados». Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o 
Senhor anunciara por meio do Profeta, que diz: «A Virgem conceberá e dará à luz um 
Filho, que será chamado ‘Emanuel’, que quer dizer ‘Deus connosco’». Quando despertou 
do sono, José fez como o Anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua esposa. 
Palavra da salvação. Todos: Glória a Vós, Senhor. 
 
CÂNTICO DO OFERTÓRIO UM CORAÇÃO PARA AMAR (Padre Zezinho) 
Um coração para amar, pra perdoar e sentir 
Para chorar e sorrir, ao me criar tu me destes 
Um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater 
Ansioso por entender as coisas que tu disseste 
Refrão x 2: Eis o que eu venho te dar //Eis o que eu ponho no altar 
  Toma, Senhor, que ele é teu //Meu coração não é meu 
Quero que o meu coração seja tão cheio de paz 
Que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor 
Quero que a minha oração possa me amadurecer 
Leve-me a compreender as consequências do amor 
 Refrão x 2: Eis o que eu venho te dar //Eis o que eu ponho no altar 
   Toma, Senhor, que ele é teu //Meu coração não é meu 
 
SANCTUS: é cantado 
 
MOMENTO DA PAZ: (CT n. 295) 
 
1 – Ó pastores ide anunciar:/ “Alegria, irmãos que nasceu Jesus!” (2x) 
 
Proclamai a paz. Aleluia! * nunciai, o amor. Aleluia! Aleluia! 

Alegria, irmãos, que nasceu Jesus! 
 
2. Jesus Cristo nasceu em Belém: * «Alegria, irmãos que nasceu Jesus!» (2x) 
 
3. Ele é o Salvador. Aleluia! * Do povo de Deus. Aleluia. Aleluia! 
  Alegria, irmãos, que nasceu Jesus! (2x) 
 
CÂNTICO DA COMUNHÃO: (folhas NSF) – DA CEPA BROTOU A RAMA 
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 dizer, //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 – A palavra da Sua boca ferirá o violento, //E o sopro dos Seus lábios marcará o 
avarento. *A justiça é o cinto que circunda a Sua cintura, //E o manto da lealdade é a Sua 
vestidura. 
 
4 – Um menino, uma criança, com as feras a brincar, //E nenhum mal, nenhum dano mais 
na terra se fará. *Da ciência do Senhor cheio o mundo estará, //Como o sol inunda a terra 
e as águas enchem o mar! 
 
CÂNTICO DE AÇÃO DE GRAÇAS:  MÃE DA LIBERTAÇÃO 
1. Ó Mãe dos pequninos, sofredores, //Maria, Maria! 
 Ó tu que conheceste a dor de perto, //Maria, Maria! 
 Ouve do povo o canto, a prece, os clmores, //Maria, Maria! 
 Sê fonte de esperança no deserto! 
Refrão: Maria, Maria  * Fecunde o céu a terra, o chão! 
 Maria, Maria! * Maria, Mãe da Libertação! 
 
2. Ó  Mãe que foste eterna peregrina, //Maria, Maria! 
 Sê luz, estrela-guia ao caminhante, //Maria, Maria! 
 A confiança em Deus que é Pai, vem, nos ensinar, //Maria, Maria!    
 Protege quem do lar está distante! 
 
3. Ó Mãe, quanta mulher vive opromida, //Maria, Maria! 
 Desperta em nós a força de ser gente,//Maria, Maria! 
 Como este chão, assim é seca a nossa vida! // Maria, Maria! 
 Germine em nós nova semente!   
 
CÂNTICO FINAL: (* 130 ou folhas) – VAMOS PREPARAR OS CAMINHOS 
Vamos preparar os caminhos do Senhor. *Vamos construir nova terra onde 
haja amor.  *Virá o Senhor com a aurora, brilhará com a madrugada, 
*proclamará a verdade;  //virá o Senhor com a força, desatará as cadeias, *e 
dar-nos-á a liberdade. 
 
1 – Irá sempre ao nosso lado, guiará os nossos passos, //livrar-nos-á da escravidão. 
Perdoará os pecados, libertará da miséria, //e dar-nos-á a salvação. 
 
2 – Visitará nossas casas, encher-nos-á de esperança, //concederá o Seu perdão. 
Cantaremos todos juntos, todos seremos irmãos, //e dar-nos-á a salvação. 
 
3 – Fará viagem connosco, não estaremos sozinhos, //ensinará a mansidão. 
Será fiel às promessas, consolará os que sofrem, //e dar-nos-á a salvação. 

 
 

CELEBRAÇÕES DA QUADRA DE NATAL 
 
VIGÍLIA DE NATAL, 24/12/2019: às 21h00.   
MISSA DIA DE NATAL 25/12/2019: às 11h30: Missa solene do dia de Natal. 
 
3ªFEIRA 31/12/2019: às 18h00 Missa e Beija Menino Solenidade 
4ª-FEIRA 01/01/2020: 11h30: Missa solene do dia Mundial da Paz em honra de Santa 
Maria, Mãe de Deus.  
 
Domingo, 05/01/2020: Reabertura do programa de CATEQUESE. 
 
Desejamos a todas as famílias de nossa comunidade um Feliz Natal e Próspero Ano 
Novo! 
 
 

Padre Aldo Xavier 
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