
Lectio Divina 

Quarto domingo do Advento ( ano C) 

 

Antífona de Entrada  

Céus, deixai cair o orvalho, nuvens, chovei o justo; abra-se a terra, e brote o 
Salvador! (Is 45,8).  

Oração do dia  

Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações para que, conhecendo pela 
mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, 
à glória da ressurreição. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.  

Leitura (Miquéias 5,1-4)  

Leitura da profecia de Miquéias. 

Mas tu, Belém-Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim 
aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos 
antigos, aos dias do longínquo passado. Por isso, Deus os deixará, até o tempo em 
que der à luz aquela que há de dar à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para 
junto dos filhos de Israel. Ele se levantará para apascentar, com o poder do Senhor, 
com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Os seus viverão em segurança, 
porque ele será exaltado até os confins da terra. E assim será a paz. Quando o 
assírio invadir nossa terra e pisar nossos terrenos, resistir-lhe-emos com sete 
pastores e oito príncipes do povo”. 

Palavra do Senhor.  

Salmo Responsorial 79/80  

Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvo! 

Ó pastor de Israel, prestai ouvidos. 

Vós que sobre os querubins vos assentais, 

aparecei cheio de glória e esplendor! 

Despertai vosso poder, ó nosso Deus, 

e vinde logo nos trazer a salvação! 

 

Voltai-vos para nós, Deus do universo! 

Olhai dos altos céus e observai. 



visitai a vossa vinha e protegei-a! 

Foi a vossa mão direita que a plantou; 

protegei-a, e ao rebento que firmastes! 

Pousai a mão por sobre o vosso protegido, 

o filho do homem que escolhestes para vós! 

E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus! 

Dai-nos vida, e louvaremos o vosso nome! 

 

Leitura (Hebreus 10,5-10) 

Leitura da carta aos Hebreus. 

Eis por que, ao entrar no mundo, Cristo diz: “Não quiseste sacrifício nem oblação, 
mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. 
Então eu disse: ‘Eis que venho (porque é de mim que está escrito no rolo do livro), 
venho, ó Deus, para fazer a tua vontade’. Disse primeiro: ‘Tu não quiseste, tu não 
recebeste com agrado os sacrifícios nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as 
vítimas pelo pecado’”. Em seguida, ajuntou: “Eis que venho para fazer a tua 
vontade”. Assim, aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Foi em 
virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados uma vez para sempre, 
pela oblação do corpo de Jesus Cristo. 

Palavra do Senhor. 

Evangelho (Lucas 1,39-45) 

Aleluia, aleluia, aleluia. 

Eis a serva do Senhor; cumpra-se em mim a tua palavra! (Lc 1,38). 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 

Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de 
Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a 
saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio; e Isabel ficou cheia do 
Espírito Santo. E exclamou em alta voz: “Bendita és tu entre as mulheres e bendito 
é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe de meu 
Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança 
estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão 
de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas!” 

Palavra da Salvação. 

 

 



Sobre as Oferendas 

Ó Deus, que o mesmo Espírito Santo que trouxe a vida ao seio de Maria santifique 
estas oferendas colocadas sobre o vosso altar. Por Cristo, nosso Senhor. 

Antífona da Comunhão 

A virgem conceberá e dará à luz um filho; e ele será chamado “Deus-conosco” (Is 
7,14). 

Depois da Comunhão 

Ó Deus todo-poderoso, tendo nós recebido o penhor da eterna redenção, fazei que, 
ao aproximar-se a festa as salvação, nos preparemos com maior empenho para 
celebrar dignamente o mistério do vosso Filho. Que vive e reina para sempre. 

 

Lectio  

Invocação ao Espirito Santo 

Vem, Divina Ruah! Tu que és o Amor que 
circula entre o Pai e o Filho, o Laço de união, sê a luz 
que ilumina nosso olhar para que com ele possamos 

contemplar o Mistério Trinitário que nos habita, e que 
está presente em toda a criação. A Trindade é nossa 

Origem, e onde aprendemos a ser filhas/os e irmãs/os. 
Ensina-nos a orar e a compreender com o coração o 
sentido da Palavra que hoje nos oferece Jesus, para 

que esta Palavra nos guie a fazer sempre a Vontade do 
Pai, e a construir a comunhão. 

 

 0s textos litúrgicos do quarto domingo do advento Miquéias 5,1-4. Salmo 79/80, 2-
3.15-16.18-19. Hebreus 10,5-10 e Lc1,39-45 nos convida a contemplar a ação 
continua de Deus na nossa historia. No coração da liturgia desde domingo emerge 
um ícone muito especial e de grande relevância para os nossos dias, por isso vos 
convido a uma leitura atenta do texto de Lucas 1,39-45. 

Silêncio meditativo para que a Palavra entre em nós e ilumine a nossa vida. 

O quarto domingo do tempo do advento traz para nós uma perola literária do 
evangelho de Lucas. Um texto cheio de referências bíblicas: 

✓ Maria é a verdadeira e nova Arca da Aliança (comparar Lc 1, 43 com 
2 Sam 6, 9 e Lc 1, 56 com 2 Sam 6, 11); 

✓ Maria e a verdadeira salvadora do povo, qual nova Judite (comparar Lc 1, 
42 com Jdt 13, 18-19) e qual nova Ester (Lc 1, 52 e Est 1 – 2). 
 

Um texto cheio de encantos, de ternura, de movimentos externos (a viagem) e 
internos (saudação e exclamação). É o encontro de duas mulheres benditas que 
descobrem uma na outra, o mistério que ainda não conheciam e que as enche de 



muita alegria. Contemplemos os passos de Maria no seu itinerário para casa de 
Isabel e deixemos que o Espirito nos conduza.  

vv. 39: Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, 
apressadamente, a uma cidade da Judeia.  Maria parte porque algo novo 
aconteceu na sua vida. Maria parte pelas palavras do anjo “Isabel, tua parente, 
concebeu   um filho na sua velhice” (1,36), Maria vai ao encontro do “sinal” que 
Deus lhe deu: "porque a Deus nenhuma coisa é impossível"(1,37), Maria sai de si 
mesma para servir amorosamente, para levar vida, para fazer encontros que sejam 
visitação. Maria empreende a viagem movida pela caridade e espírito de serviço 
com cuidado e com prontidão. Lucas nos convida a contemplar este mistério de fé, 
alegria, serviço, anúncio.  

(v.40-45). “Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel” No Evangelho de 
Lucas, entrar na casa de alguém significa entrar num relacionamento profundo, 
ingressar no âmago de uma situação específica, e estabelecer um contato a partir 
do qual se verificará uma transformação decisiva. Com papa Francisco meditemos 
sobre estes versículos: «Bem-aventurada és tu que creste» (Lc 1, 45): com estas 
palavras Isabel ungiu a presença de Maria na sua casa. Palavras que brotam do seu 
ventre, das suas vísceras; palavras que conseguem fazer ressoar tudo o que ela 
experimentou com a visita da sua prima: «Assim que a voz da tua saudação chegou 
aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és 
tu que creste» (Lc 1, 44-45). 

Deus visita-nos nas entranhas de uma mulher, movendo as vísceras de outra 
mulher com um cântico de bênção e de louvor, com um canto de alegria. A cena 
evangélica contém em si todo o dinamismo da visita de Deus: quando Deus vem ao 
nosso encontro move as nossas vísceras, põe em movimento aquilo que somos, a 
ponto de transformar toda a nossa vida em louvor e bênção. Quando Deus nos 
visita deixa-nos inquietos, com a sadia inquietação daqueles que se sentem 
convidados a anunciar que Ele vem e está no meio do seu povo. Assim o vemos em 
Maria, a primeira discípula e missionária, a nova arca da aliança que, longe de 
permanecer num lugar reservado nos nossos templos, sai para visitar e 
acompanhar com a sua presença a gestação de João. 

Releia o texto e contemple: 

➢ o encontro de duas mulheres que trazem um mistério de vida. Capazes de 
descobrir, acolher e bendizer o mistério que habita a outra. Livres para se 
alegrarem e celebrarem a obra de Deus em cada uma.  

➢ As duas atentas à notícia, ao anúncio que lhes vem da parte de Deus: Maria 
atenta à notícia de que Isabel, a estéril, espera um filho; Isabel atenta à voz 
de Maria, à vida invisível que leva dentro. 

➢ As duas vão para fora de si mesmas, vão além: Maria sai da Galileia; Isabel 
vai além do que vê: chama Maria de “Mãe do meu Senhor”.  

➢ Cada uma dá, recebe e aprende da outra: Maria, sua saudação e seu serviço; 
Isabel, seu reconhecimento, sua bênção e sua proclamação de felicidade.  

➢ Cada uma conduz a outra além de si mesma: Maria provoca a fé de Isabel, 
que se enche do Espírito Santo; Isabel provoca Maria para que cante o 
Magnificat. As duas fazem possível a libertação da palavra de mulher, 
amarrada por tantos séculos. 



➢ A beleza do pequeno, à humildade do cotidiano, à simplicidade dos 
encontros. 

➢ O lugar social onde Deus se encarna a fim de construir uma nova sociedade: 
“Ele se encarna nos pobres e no meio deles, trazendo-lhes plenitude de vida 
e salvação”. 

No silencio do seu coração reze: 

Virgem e Mãe Maria, 
Vós que, movida pelo Espírito, 
acolhestes o Verbo da vida 
na profundidade da vossa fé humilde, 
totalmente entregue ao Eterno, 
ajudai-nos a dizer o nosso «sim» 
perante a urgência, mais imperiosa do que nunca, 
de fazer ressoar a Boa Nova de Jesus. 
Vós, cheia da presença de Cristo, 
levastes a alegria a João o Baptista, 
fazendo-o exultar no seio de sua mãe. 
Vós, estremecendo de alegria, 
cantastes as maravilhas do Senhor. 
Vós, que permanecestes firme diante da Cruz 
com uma fé inabalável, 
e recebestes a jubilosa consolação da ressurreição, 
reunistes os discípulos à espera do Espírito 
para que nascesse a Igreja evangelizadora. 
Alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados 
para levar a todos o Evangelho da vida 
que vence a morte. 
Dai-nos a santa ousadia de buscar novos caminhos 
para que chegue a todos 
o dom da beleza que não se apaga. 
Vós, Virgem da escuta e da contemplação, 
Mãe do amor, esposa das núpcias eternas 
intercedei pela Igreja, da qual sois o ícone puríssimo, 
para que ela nunca se feche nem se detenha 
na sua paixão por instaurar o Reino. 
Estrela da nova evangelização, 
ajudai-nos a refulgir com o testemunho da comunhão, 
do serviço, da fé ardente e generosa, 
da justiça e do amor aos pobres, 
para que a alegria do Evangelho 
chegue até aos confins da terra 
e nenhuma periferia fique privada da sua luz. 
Mãe do Evangelho vivente, 
manancial de alegria para os pequeninos, 
rogai por nós. 
Amen. Aleluia! 
 

 

 



Apêndice  

Das homilias em louvor da Virgem Mãe, de São Bernardo abade  

(Das Homilias em louvor da Virgem Mãe, Hom. 4,8-9: Opera omnia, Edit. Cisterc. 4, 
[1966], 53-54) séc. XII 

O mundo inteiro espera a resposta de Maria 

  

Ouviste, ó Virgem, que vais conceber e dar à luz um filho, não por obra de homem 
– tu ouviste – mas do Espírito Santo. O Anjo espera tua resposta: já é tempo de 
voltar para Deus que o enviou. Também nós, Senhora, miseravelmente esmagados 
por uma sentença de condenação, esperamos tua palavra de misericórdia. 

Eis que te é oferecido o preço de nossa salvação; se consentes, seremos livres. 
Todos fomos criados pelo Verbo eterno, mas caímos na morte; com uma breve 
resposta tua seremos recriados e novamente chamados à vida. 

Ó Virgem cheia de bondade, o pobre Adão, expulso do paraíso com a sua mísera 
descendência, implora a tua resposta; Abraão a implora, Davi a implora. Os outros 
patriarcas, teus antepassados, que também habitam a região da sombra da morte, 
suplicam esta resposta. O mundo inteiro a espera, prostrado a teus pés. 

E não é sem razão, pois de tua palavra depende o alívio dos infelizes, a redenção 
dos cativos, a liberdade dos condenados, enfim, a salvação de todos os filhos de 
Adão, de toda a tua raça. 

Apressa-te, ó Virgem, em dar a tua resposta; responde sem demora ao Anjo, ou 
melhor, responde ao Senhor por meio do Anjo. Pronuncia uma palavra e recebe a 
Palavra; profere a tua palavra e concebe a Palavra de Deus; dize uma palavra 
passageira e abraça a Palavra eterna. 

Por que demoras? Por que hesitas? Crê, consente, recebe. Que tua humildade se 
encha de coragem, tua modéstia de confiança. De  modo algum convém que tua 
simplicidade virginal esqueça a prudência. Neste encontro único, porém, Virgem 
prudente, não temas a presunção. Pois, se tua modéstia no silêncio foi agradável a 
Deus, mais necessário é agora mostrar tua piedade pela palavra. 

Abre, ó Virgem santa, teu coração à fé, teus lábios ao consentimento, teu seio ao 
Criador. Eis que o Desejado de todas as nações bate à tua porta. Ah! Se tardas e ele 
passa, começarás novamente a procurar com lágrimas aquele que teu coração ama! 
Levanta-te, corre, abre. Levanta-te pela fé, corre pela entrega a Deus, abre pelo 
consentimento. Eis aqui, diz a Virgem, a serva do Senhor; faça-se em mim segundo 
a tua palavra (Lc 1,38). 

 

 


