
Advento 2018 

QUARTO DOMINGO DO ADVENTO 

“Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que te foi dito 

da parte do Senhor”. 
 

CANTO INICIAL                                                              

 

1.- MOTIVAÇÃO.- Com este IV Domingo do 

Advento, termina o tempo de preparação para a vinda 

do Messias, o Senhor. 

Jesus vai nascer entre nós e, cansados de caminhar na 

escuridão, vamos poder viver como filhos da luz. Uma 

luz que vem de uma criança que nasceu de uma mulher 

chamada Maria. 

A personagem principal deste domingo é a Virgem 

Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Graças ao seu “Faça-se em mim segundo a tua 

palavra” abriu-se uma porta de salvação para toda a humanidade. Que Maria seja 

para nós exemplo de obediência, fidelidade e abertura à vontade de Deus, por isso, 

MORADA DE LUZ. 

 

2.- ACENDER A VELA.- 

Alegremo-nos porque o Senhor está próximo de nós e vem para nos trazer a 

reconciliação. Acendamos a QUARTA e última vela da nossa coroa. Este símbolo 

recorda-nos a vinda de Jesus.  

Por isso, dizemos todos: 

Graças Jesus porque vens trazer-nos a alegria da paz e a esperança. Sentimo-

nos unidos à Virgem Maria, porque estávamos cegos e deu-nos a luz do dia. 

Estávamos tristes e deu-nos a alegria. 

 

3.-LEITURA BÍBLICA.- Evangelho de Lucas 1, 39-45 

 

4.- REFLEXÃO.- 

+ Através de Maria, Deus fez-se presente no mundo. Nós os crentes somos chamados 

como Maria a guardar a presença de Deus em nossos corações. Por isso, meditemos 

a riqueza do texto: 

 

1. Que caminho interior ou de fé realiza Maria desde a Anunciação do Anjo até à 

visita a sua prima? A que te sentes convidado? 

2. Como podes proclamar a obra de Deus na tua vida? 

3. Reconheces a ação de Deus na tua vida? 

4. Gesto: O que me faz o Senhor viver a partir da Sua palavra? Qual a tua missão 

neste tempo de Advento? 

 

5.- ORAÇÃO FINAL.- Avé Maria 

 

6. CÂNTICO FINAL  


