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4º Domingo do Advento 
- Ano B - 

 
 

TEMA: Maria, a eleita de Deus. 
 

Objectivo: 
Compreender porque é que Maria foi eleita para ser mãe de Jesus e colaboradora na redenção. 

 
AMBIENTAÇÃO: 
Colocar o elemento correspondente no cartaz da parede. 

 

 
 

- Acender uma vela junto da Bíblia e organizar uma entrada solene na Missa com a Bíblia 
 

1. Saudação  
Cantar “Em nome do Pai… 
Porque estamos mais perto do Natal de Jesus, não podemos deixar de lado alguém tão importante 
como a Virgem Maria, Nossa Senhora. Ela, dando o seu SIM a Deus Pai, possibilitou o Nascimento 
de Jesus Cristo no meio de nós. 

Rezar Avé Maria… 
 

2. Revisão do compromisso da semana anterior 
Em família, no cantinho da Bíblia, acendemos 3 velas e lemos o Evangelho de São Lucas, no 
capítulo 1, versículos 46 a 55? Agradecemos a Deus todas as coisa boas e alegrias da vida? 
Rezámos Pai Nosso. 

 
3. Actividade  

Colorir o desenho e completar os balões de fala. 
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4. EVANGELHO - Lc 1,26-38 
 
Escutemos com atenção: 
 

Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a 
uma Virgem desposada com um homem chamado José.  
O nome da Virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo:  
«Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo; bendita és tu entre as mulheres».  
Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela.  
Disse-lhe o Anjo: «Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás 
à luz um Filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. O 
Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David; e o seu reinado não terá fim».  
Maria disse ao Anjo: «Como será isto, se eu não conheço homem?»  
O Anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua 
sombra. Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel 
concebeu também um filho na sua velhice porque a Deus nada é impossível».  
Maria disse então: «Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra».  

 Palavra da salvação 
 

5. Questões para reflectir 
- A quem é que Deus enviou o Anjo Gabriel? Em que lugar?   
 

6. Reflexão 
Em Nazaré vivia uma jovem chamada Maria e que foi visitada pelo Anjo Gabriel, enviado por Deus. 
Maria era virgem pois ainda não era casada pois estava noiva de um homem chamdo José. 
Deus Pai, respeitando mutio a liberdade das pessoas, enviou o seu mensageiro para falar com Maria 
para lhe dizer o que é que queria dela. Maria, sabendo o que é que Deus queria, disse SIM com 
estas palabras: « faça-se em mim segundo a tua palavra». 
O Anjo disse-lhe que a Deus é tudo possível e, por isso, a sua prima Isabel, que não podia ter filhos, 
embora já idosa, dava-lhe a graça de ficar grávida. 
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Maria foi escolhida por Deus desde sempre mas, mesmo assim, ela era livre para respoder o 
que quisesse. Mas Maria sabia que escolhendo sempre o que era da vontade de Deus, nunca 

se enganaria. 
Temos de agradecer a Maria o ter permitido ao Espírito Santo formar Nela aquele Bebé, Jesus 
Cristo, nosso Salvador. Por isso, Maria é colaboradora na redenção e a ela continuamos a recorrer 
hoje para que nos livre dos inimigos e nos conduza por bom caminho. Ela está muito contente por 
nós a chamarmos de Mãe e é por isso que ela nos escuta e leva os nossos pedidos até Deus. 
  
 

7. Celebração 
Vamos ler a 4ª mensagem, o recado do Anjo Gabriel (acender 4 velas da coroa): 
Salvé! 
«O Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus» (Lc 1, 35): 
Foram as palavras que disse a Maria.  
E quando Ela se dispôs a ser a Mãe de Jesus,  
a Palavra de Deus tornou-se uma criança que nasceu 
e partilhou a Mensagem de Deus com os homens de todos os tempos. 
Eu trouxe uma boa notícia que alegrou Maria, 
e continuou a alegrar tantas e tantas pessoas até hoje! 
Na Bíblia, continuas a poder encontrar esta Palavra que é sempre uma boa novidade para ti! 
Convido-te a seres como eu, 
a seres também um «anjo» que leva uma mensagem de alegria, de paz e de amor aos outros:  
escreve um postal de Natal aos teus pais com uma frase da Bíblia. 
Não temas, 
Anjo Gabriel 
 
Breves palavras sobre a Mensagem e cantar o Pai Nosso. 
 

8. Compromisso  
Vamos fazer um postal de Natal com uma frase da Bíblia para oferecer aos nossos pais, entregar-
lhes a mensagem e rezar todas as noite uma Ave Maria. 
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EUCARISTIA 
 

Intervenientes: 
� Acolhimento (distribuição do FAROL): 

1-     3- 

2-     4- 

� 1ª Leitura: 5-  

� Salmo: 6-  

� 2ª Leitura: 7–  

� Acender 4 velas na coroa (na aclamação): 8- 

� Depois da homilia benzer as imagens e um vai colocar a imagem do Menino Jesus 

no Presépio: 9- 

� Oração dos fieis: 

10-     11- 

� Ofertório 

Três jovens, cada qual com uma letra. São elas SIM. Enquanto se apresentam Levar um 

leitor diz: 

Leitor 1: Este S é a primeira letra de santidade. 

Leitor 2: Nós vos apresentamos, Senhor, esta letra que simboliza o nosso 

desejo de ser santos, pois é essa a vocação à qual Deus nos convida. 

Leitor 1: Este I é a primeira letra da palavra imaculada. 

Leitor 2: Nós vos apresentamos esta letra, que simboliza o nosso desejo de 

sermos imaculados, limpos de todo o egoísmo e pecado. 

Leitor 1: Este M é a primeira letra de Maria. 

Leitor 2: Nós vos apresentamos, Senhor, esta letra, que simboliza o nosso 

amor a Maria. Vemos nela o nosso modelo de vida, dizendo como ela 

SIM a Deus. 

Depois vão colocá-las no presépio. 

Letras: 12-    13-    14- 

Leitores: 15-    16- 

 

� Acção de Graças (leitura das mensagens): 

14-      15-  

 

NOTA 1 – Levar as imagens dos Meninos Jesus para serem benzidas. 

NOTA 2  – No final da missa, com ordem, vão buscar as mensagens às caixas das Mensagens 

NOTA 3 – Alguns do grande grupo vão concluir o presépio na igreja 

 

 


