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II  Domingo do Advento
Ano A

PrPrPrPrPreparepareparepareparai o Cai o Cai o Cai o Cai o Caminho...aminho...aminho...aminho...aminho...PrPrPrPrPreparepareparepareparai o Cai o Cai o Cai o Cai o Caminho...aminho...aminho...aminho...aminho...
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Acolhimento

Celebrante: Que nome dais ao vosso filho?
Pais: João Filipe.

Celebrante: Que pedis à Igreja de Deus para o João Filipe?
Pais: O Baptismo.

Celebrante: Caríssimos pais: pedistes o Baptismo para o  vosso
filho. Deveis educá-lo na fé, para que, observando os
mandamentos, ame a Deus e ao próximo, como Cristo nos
ensinou. Estais conscientes do compromisso que assumis?

Pais: Sim, estamos.

Celebrante: E vós, padrinhos, estais decididos a ajudar os pais
desta criança na sua missão

Padrinhos: Sim, estou.

Celebrante: João Filipe,  é com muita alegria que a comunidade
cristã te recebe.

        Em seu nome, eu te assinalo com o Sinal da Cruz,
e, depois de mim, os teus pais e padrinhos vão também
assinalar-te com o mesmo sinal de Cristo Salvador.
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2.º Domingo do Advento
(Preparai o Caminho...)

1.ª Leit. – Is 11, 1-10;
Salmo – Sal 71, 2. 7-8. 12-13. 17;
2.ª Leit. – Rom 15, 4-9;
Evangelho – Mt 3, 1-12.

A liturgia deste domingo convida-nos a despir esses valores
efémeros e egoístas a que, às vezes, damos uma importância excessiva
e a realizar uma revolução da nossa mentalidade, de forma a que os
valores fundamentais que marcam a nossa vida sejam os valores do
“Reino”.

Na primeira leitura, o profeta Isaías apresenta um enviado de
Jahwéh, da descendência de David, sobre quem repousa a plenitude do
Espírito de Deus; a sua missão será construir um reino de justiça e de
paz sem fim, de onde estarão definitivamente banidas as divisões, as
desarmonias, os conflitos.

A segunda leitura dirige-se àqueles que receberam de Jesus a pro-
posta do “Reino”: sendo o rosto visível de Cristo no meio dos homens, eles
devem dar testemunho de união, de amor, de partilha, de harmonia entre si,
acolhendo e ajudando os irmãos mais débeis, a exemplo de Jesus.

No Evangelho, João Baptista anuncia que a concretização desse
“Reino” está muito próxima… Mas, para que o “Reino” se torne realida-
de viva no mundo, João convida os seus contemporâneos a mudar a
mentalidade, os valores, as atitudes, a fim de que nas suas vidas haja
lugar para essa proposta que está para chegar… “Aquele que vem”
(Jesus) vai propor aos homens um baptismo “no Espírito Santo e no

fogo” que os tornará “filhos de Deus” e capazes de viver na dinâmica do

“Reino”.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – «Preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas».
Esta é a frase que ressoa na nossa celebração.
Junto ao rio Jordão, João Baptista atrai
pessoas de todas as classes sociais
com a sua convicção,
com as suas palavras e com a sinceridade
da sua vida de homem entregue a Deus.
Também nós, como aqueles que se aproximavam de S. João,
queremos escutar esta palavra
que nos convida à conversão
para assim prepararmos a vinda do Senhor.
Que o Senhor, hoje e sempre,
nos encontre vigilantes e predispostos
a transformar a nossa vida.
Iniciemos a nossa celebração
acendendo a segunda vela da Coroa do Advento,
pedindo ao Senhor que venha e habite em nossos corações.

Acende-se a 2.ª vela da Coroa do Advento

Pres. – Deus omnipotente, ao acendermos mais esta vela
em honra do Advento do vosso Filho,
dai ao vosso povo
a graça de esperar vigilante a sua chegada,
para que, instruídos pelo próprio Salvador,
corramos ao seu encontro com nossas lâmpadas acesas.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
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Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Senhor, Luz de todos os povos,
tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Cristo, Paz e Alegria dos corações,
tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.

Pres. – Senhor, Emanuel, Deus-Connosco,
tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Oração Colecta
Pres. – Concedei, Deus omnipotente e misericordioso,

que os cuidados deste mundo não sejam obstáculo
para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo,
mas que a sabedoria do alto
nos leve a participar no esplendor da sua glória.
Ele que é Deus convosco
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia da PalavraLiturgia da PalavraLiturgia da PalavraLiturgia da PalavraLiturgia da Palavra
Leitura do Livro de Isaías     (Is 11, 1-

10)

«Julgará os infelizes com justiça»

Naquele dia,
sairá um ramo do tronco de Jessé
e um rebento brotará das suas raízes.
Sobre ele repousará o espírito do Senhor:
espírito de sabedoria e de inteligência
espírito de conhecimento e de temor de Deus.
Animado assim do temor de Deus,
não julgará segundo as aparências,
nem decidirá pelo que ouvir dizer.
Julgará os infelizes com justiça
e com sentenças rectas os humildes do povo.
Com o chicote da sua palavra atingirá o violento
e com o sopro dos seus lábios exterminará o ímpio.
A justiça será a faixa dos seus rins
e a lealdade a cintura dos seus flancos.
O lobo viverá com o cordeiro
e a pantera dormirá com o cabrito;
o bezerro e o leãozinho andarão juntos
e um menino os poderá conduzir.
A vitela e a ursa pastarão juntamente,
suas crias dormirão lado a lado;
e o leão comerá feno como o boi.
A criança de leite brincará junto ao ninho da cobra
e o menino meterá a mão na toca da víbora.
Não mais praticarão o mal nem a destruição
em todo o meu santo monte:
o conhecimento do Senhor encherá o país,
como as águas enchem o leito do mar.
Nesse dia, a raiz de Jessé surgirá como bandeira dos povos;
as nações virão procurá-la e a sua morada será gloriosa.
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Palavra do Senhor
Salmo Responsorial

Salmo 71 (72), 2.7-8.12-13.17 (R. cf. 7)

Refrão: Nos dias do Senhor
nascerá a justiça e a paz para sempre.

Ó Deus, dai ao rei o poder de julgar
e a vossa justiça ao filho do rei.
Ele governará o vosso povo com justiça
e os vossos pobres com equidade.

Florescerá a justiça nos seus dias
e uma grande paz até ao fim dos tempos.
Ele dominará de um ao outro mar,
do grande rio até aos confins da terra.

Socorrerá o pobre que pede auxílio
e o miserável que não tem amparo.
Terá compaixão dos fracos e dos pobres
e defenderá a vida dos oprimidos.

O seu nome será eternamente bendito
e durará tanto como a luz do sol;
nele serão abençoadas todas as nações,
todos os povos da terra o hão-de bendizer.

Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos
(Rom 15, 4-9)

Cristo salva todos os homens

Irmãos:
Tudo o que foi escrito no passado
foi escrito para nossa instrução,
a fim de que,
pela paciência e consolação que vêm das Escrituras,
tenhamos esperança.
O Deus da paciência e da consolação vos conceda
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que alimenteis os mesmos sentimentos
uns para com os outros,
segundo Cristo Jesus,
para que, numa só alma e com uma só voz,
glorifiqueis a Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Acolhei-vos, portanto, uns aos outros,
como Cristo vos acolheu,
para glória de Deus.
Pois Eu vos digo que Cristo Se fez servidor dos judeus,
para mostrar a fidelidade de Deus
e confirmar as promessa feitas aos nossos antepassados.
Por sua vez,
os gentios dão glória a Deus pela sua misericórdia,
como está escrito:
«Por isso eu Vos bendirei entre as nações
e cantarei a glória do vosso nome».

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Lc 3, 4.6)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas

e toda a criatura verá a salvação de Deus

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

 ✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
(Mt 3, 1-12)

«Arrependei-vos, porque está perto o reino dos Céus»

Naqueles dias,
apareceu João Baptista a pregar no deserto da Judeia,
dizendo:
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«Arrependei-vos,
porque está perto o reino dos Céus».
Foi dele que o profeta Isaías falou, ao dizer:
«Uma voz clama no deserto:
‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas’».
João tinha uma veste tecida com pêlos de camelo
e uma cintura de cabedal à volta dos rins.
O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre.
Acorria a ele gente de Jerusalém,
de toda a Judeia e de toda a região do Jordão;
e eram baptizados por ele no rio Jordão,
confessando os seus pecados.
Ao ver muitos fariseus e saduceus
que vinham ao seu baptismo,
disse-lhes:
«Raça de víboras,
quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir?
Praticai acções
que se conformem ao arrependimento que manifestais.
Não penseis que basta dizer:
‘Abraão é nosso pai’,
porque eu vos digo:
Deus pode suscitar, destas pedras, filhos de Abraão.
O machado já está posto à raiz das árvores.
Por isso, toda a árvore que não dá fruto
será cortada e lançada ao fogo.
Eu baptizo-vos com água,
para vos levar ao arrependimento.
Mas Aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu
e não sou digno de levar as suas sandálias.
Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo e no fogo.
Tem a pá na sua mão:
há-de limpar a eira e recolher o trigo no celeiro.
Mas a palha, queimá-la-á num fogo que não se apaga».

Palavra da Salvação
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Proposta para a Reflexão Homilética

Na nossa caminhada para o Natal, a Liturgia deste domingo con-
vida-nos a despirmo-nos dos valores efémeros e egoístas que muitas
vezes nos fascinam, para dar lugar em nós aos valores do Reino de
Deus.

As Leituras bíblicas apresentam duas figuras típicas do Advento:
Isaías e João Baptista.

Na 1.ª Leitura, ISAÍAS apresenta um Enviado de Javé, com a
missão de construir um Reino de Justiça e Paz. (Is 11,1-10)  É uma das
maiores profecias do Antigo Testamento referentes ao Messias,  com
que o profeta reaviva a esperança do seu povo, diante das ameaças do
imperialismo dos assírios. Dá as características:

– Será descendente de David: "Naqueles dias, do tronco de
Jessé sairá um ramo e um broto de sua raiz". (Jessé é Pai de Davi)

– Será cheio do Espírito do Senhor: Sobre ele pousará o Espí-
rito do Senhor:  Espírito de sabedoria e inteligência, de conselho e de
fortaleza,de conhecimento e de temor de Deus,(de piedade). É esta a
origem da nossa lista dos 7 dons do Espírito Santo.

– Será portador da Justiça e da Paz: "Trará justiça para os
humildes..."  Haverá a reconciliação da Criação: voltará a harmonia
perdida entre o homem e a natureza, entre os animais selvagens e do-
mésticos....

Jesus é o "messias" que veio tornar realidade o sonho do profeta.
Ele iniciou esse "Reino" novo de justiça, de harmonia, de paz sem fim...
Cheio do Espírito de Deus, ele passou pelo mundo convidando os homens a
tornarem-se "filhos de Deus" e a viverem no amor e na partilha.

Mas a profecia está longe de se ter realizado. O Reino novo
trazido por Jesus só se poderá estabelecer a partir de nossa conversão
pessoal, familiar e comunitária.

Na 2.ª Leitura, São Paulo exorta os cristãos a viver no amor,
dando umas indicações práticas sobre o comportamento que devem
assumir para com os irmãos. (Rm 15,4-9)

O Evangelho apresenta João Baptista, que prepara os homens
do seu tempo para acolher Jesus. (Mt 3,1-12) :

– Personalidade: É uma figura impressionante, que fascina o
povo; Tem um estilo de vida austera: no vestir, no comer, no falar, no
morar... Vive no "DESERTO", lugar das privações, do despojamento,
mas também lugar tradicional dos encontros entre Deus e Israel.

– Mensagem: É um Apelo à CONVERSÃO: "Convertei-vos,
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porque o Reino dos céus está próximo...";  "Preparai o caminho do
Senhor: endireitai as suas veredas."

– O Baptismo de João: consistia na imersão na água do rio
Jordão para as pessoas que aderiam a esse apelo de conversão. Signi-
ficava o arrependimento, o perdão dos pecados e a agregação ao povo
fiel. Mas ele avisa, que aquele que vem depois dele "baptizará no Espí-
rito Santo e no fogo..."

– Portanto o Baptismo de Jesus vai muito além do baptismo de
João:  confere, a quem o recebe, a vida de Deus e torna-o filho de
Deus;  incorpora-o à Igreja e torna-o participante da missão da Igreja
no mundo...

– É um quadro de vida completamente novo, uma relação de
filiação com Deus e de fraternidade com Jesus e com todos os outros
baptizados. É um Sacramento.

– Reacção ao Anúncio:
– O Povo simples: reconhece seus erros e pede o Baptismo...
– Os Fariseus e Saduceus: vão ao encontro de João por curio-

sidade apenas...      e são desmascarados: "Raça víboras (cobras
venenosas)… Praticai acções que se conformem ao arrependimen-
to que manifestais. Não penseis que basta dizer: 'Abraão é nosso
pai'".

A Voz de João Baptista continua a convidar à conversão...
Não é possível acolher "aquele que vem" se o nosso coração estiver
cheio de egoísmo, de orgulho, de auto-suficiência, de preocupação com
os bens materiais. Se quisermos celebrar a vinda do Senhor e participar
do seu Reino,

devemos preparar o caminho, mudar o nosso coração. Nesse
itinerário, não há espaço para a hipocrisia. Não bastam as aparências,
apenas dizer que somos cristãos porque recebemos o baptismo… e o
Crisma. A Conversão deve ser comprovada pela acção, pois os Frutos
de conversão comprovam a autenticidade da nossa conversão:

Não bastam alguns sentimentos religiosos...ou algumas práticas
piedosas... Precisamos de apresentar frutos de conversão: Paz,
Fraternidade, Justiça...

– Quais os caminhos tortos, que devemos endireitar?
– Quais os frutos de conversão que Deus espera de nós, neste

Advento, em preparação ao Natal ?
– Estamos convencidos de que, se não dermos esse passo, nun-

ca será Natal em nós, nem mesmo no dia 25 de Dezembro?
Deus espera que tenhamos a coragem de dar esse passo!...
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

O caminho do homem é Cristo
e o caminho de Cristo é o homem.
Na expectativa da vinda de Jesus,
oremos por todos os homens e mulheres
pedindo com fé:

«Vinde, Senhor, e salvai-nos».

1. Pelo Papa Bento XVI, pelos bispos, presbíteros e diáconos,
pelos fiéis cristãos de toda a terra
e pelos catecúmenos que se abrem à Boa Nova,
oremos, irmãos.

2. Pelos judeus e pelos muçulmanos,
pelos profetas que anunciam a Palavra
e pelos pecadores que se arrependem dos seus pecados,
oremos, irmãos.

3. Pelos catequistas, pelas crianças e pelos jovens,
pelos adultos e pelos animadores dos nossos grupos
e pelos que acolhem os outros à maneira de Cristo,
oremos, irmãos.

4. Pelos que fazem conviver o lobo e o cordeiro,
pelos que têm gestos de paz e de perdão,
pelos doentes, os desalojados e os infelizes,
oremos, irmãos.

5. Pelos que preparam os caminhos do Senhor,
pelos que trabalham pela justiça e a igualdade,
por nós próprios e pela nossa conversão,
oremos, irmãos

Pres. – Senhor nosso Deus,
que tornais possível todas as coisas
e quereis instaurar no mundo a paz,
dai-nos a graça de realizar na vida
a novidade trazida por Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós.
São João Baptista, Rogai por nós.
São José, Rogai por nós.
São Pedro e São Paulo, Rogai por nós.
Todos os Santos e Santas de Deus, Rogai por nós.

Pres. – Deus eterno e todo-poderoso, Vós enviaste o Vosso Filho
ao mundo, para nos livrar do espírito do mal, arrebatar-
nos do poder das trevas e introduzir-nos no Reino da
Vossa Luz. Fazei que esta criança, livre da mancha
original se torne um templo vivo pela presença do
Espírito Santo. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.

Todos: Amén.

Unção Pré-Baptismal e Profissão de Fé
Comentarista: Ser cristão, na sociedade em que vivemos, exige muita

coragem e fortaleza. O óleo, com o qual é ungido o peito das crianças
no Baptismo, é sinal dessa força que nos vem de Deus.

Pres. – Deus todo-poderoso e eterno, que enviastes ao mundo o
vosso Filho para expulsar de nós o poder de Satanás,
espírito do mal, e transferir o homem, arrebatado às
trevas, para o reino admirável da vossa luz,
humildemente Vos pedimos que esta criança, libertada
da mancha original, se torne morada do Espírito Santo e
templo da vossa glória. Por Nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito
Santo.

Todos: Amen.

Pres. – O poder de Cristo Salvador te fortaleça. Em sinal desse
poder te fazemos esta unção, em nome do mesmo Cristo
nosso Senhor, que vive e reina por todos os séculos dos
séculos.

Todos: Amen.
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Comentarista: O Seguidor de Cristo tem uma posição clara para a
sua vida: abandonar o caminho do mal e seguir a pessoa e a mensagem
de Cristo. É isso que fazemos neste momento.

Pres. – Renunciais ao pecado,
para viverdes na liberdade dos filhos de Deus?

Todos: Sim, renuncio

Pres. – Renunciais às seduções do mal
para que o pecado vos não escravize?

Todos: Sim, renuncio

Pres. – Renunciais a Santanás,
que é o autor do mal e o pai da mentira?

Todos: Sim, renuncio

Comentarista: Renunciar é importante. Mais importante é crer.
Renovemos agora a nossa fé em Deus Salvador e nas verdades
que Ele nos revelou.

Pres. – Credes em Deus Pai Todo-Poderoso,
criador do Céu e da Terra?

Todos: Sim, Creio!

Pres. – Credes em Jesus Cristo, seu Filho único, Nosso Senhor,
que nasceu da Virgem Maria,
padeceu e foi sepultado,
ressuscitou dos mortos e subiu ao Céu?

Todos: Sim, Creio!

Pres. – Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na Comunhão dos Santos, na remissão dos pecados,
na Ressurreição dos mortos e na vida eterna?

Todos: Sim, Creio!

Pres. – Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos
de professar, em Jesus Cristo, Nosso Senhor.

Todos: Amén.
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Baptismo
Pres. – Quereis, então, que o João Filipe receba o Baptismo na

fé da Igreja que todos, convosco, acabamos de professar?
Pais: Sim, quero.

Pres. –  João Filipe, eu te baptizo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo.

Unção com o Crisma
(O celebrante unge a criança, na cabeça, com o santo crisma.)

Pres. – Deus todo-poderoso, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que te libertou do pecado e te deu uma vida nova pela
água e pelo Espírito Santo, unge-te com o crisma da
salvação, para que, reunido ao seu povo, permaneças,
eternamente, membro de Cristo sacerdote, profeta e rei.

Todos: Amen.
Imposição da Veste Branca

Pres. –  João Filipe, agora és nova criatura e estás revestido de
Cristo. Esta veste branca seja para ti símbolo da
dignidade cristã. Ajudado pela palavra e pelo exemplo
da tua família, conserva-a imaculada até à vida eterna.

Todos: Amen.
Entrega da Vela e “Effetha”

Pres. –  Recebei a luz de Cristo.
(O pai ou o padrinho acende a vela no círio pascal)

Pres. –  A vós, pais e padrinhos, se confia o encargo de velar por
esta luz, para que este menino, iluminado por Cristo,
viva sempre como filho da luz, persevere na fé e, quando
o Senhor vier, possa ir ao seu encontro com todos os
Santos, no reino dos céus.

Pres. –  O Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos,
te dê a graça de, em breve, poderes ouvir a sua palavra
e professar a fé, para louvor e glória de Deus Pai.

Todos: Amen.

Pres. –  Bendigamos ao Senhor!
Todos: Graças a Deus.
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Liturgia Eucarística

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas

Pres. – Olhai benignamente, Senhor,
para as nossas humildes ofertas e orações
e, como diante de Vós não temos méritos,
ajudai-nos com a vossa misericórdia.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.

Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.

Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.

Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças sempre e em toda a parte
a Vós, que sois a fonte de toda a vida
e de todo o desejo de conversão,
que nasce no coração de cada homem.
A Vós que nos transmitistes a vossa palavra
através dos profetas, de João Baptista
e, no fim dos tempos,
através do vosso próprio Filho.
Ele é o ramo de esperança,
saído da árvore de David.
Ele é o modelo de toda a paz e de toda a justiça.
Ele é a bússola que nos orienta para Vós.
Ele é o caminho que nos leva até Vós.
Ele é o arquitecto que projecta o mundo novo
que quereis instaurar entre nós.
Por isso, com todos os que hoje, no mundo,
preparam a vinda do vosso reino,
queremos proclamar a esperança
de um mundo renovado,
no coração de cada homem,
e agradecer todos os vossos gestos
de amor para connosco,
dizendo a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo

e todas as criaturas cantam os vossos louvores,

porque dais a vida e santificais todas as coisas,

por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,

com o poder do Espírito Santo;

e não cessais de reunir para Vós um povo

que de um extremo ao outro da terra

Vos ofereça uma oblação pura.

Reunidos na Vossa presença,
em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana,
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
ressuscitou dos mortos,

humildemente Vos suplicamos, Senhor:

Santificai, pelo Espírito Santo,
estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam
no Corpo ✠ e Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na noite em que Ele ia ser entregue,

tomou o pão e, dando graças,

abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, no fim da Ceia,
tomou o cálice, e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:
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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.

Pres. – Mistério da Fé!

Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.

Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.
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Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,
com o vosso servo o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.

Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.

Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.

Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles
eternamente na vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.

Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

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.: Amén.
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Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:

Todos – 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.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal
e de todo o pecado,
para abrirmos o nosso coração
a uma verdadeira conversão.
dai-nos a coragem,
apesar das dificuldades actuais,
de trabalharmos por um mundo mais habitável,
enquanto aguardamos em jubilosa esperança
a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
Príncipe da paz:
Vós que sois o gérmen de um mundo novo,
não permitais que a nossa vida se passe longe de Vós,
nem que a esperança nos abandone;
mas fazei de nós testemunhas do Vosso reino,
segundo a Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
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Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – 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.

Pres. – Felizes os convidados
para o Banquete do Senhor:
Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Saciados com o alimento espiritual,

humildemente Vos pedimos, Senhor,
que, pela participação neste sacramento,
nos ensineis a apreciar com sabedoria os bens da terra
e a amar os bens do Céu.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final
Pres. – O Senhor esteja convosco!

R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Deus omnipotente e misericordioso,
Vos ilumine e enriqueça com as suas bênçãos
Na celebração dos mistérios do Advento.

R.: Amén.

Pres. – Deus vos conserve, durante esta vida,
Firmes na fé, alegres na esperança
E generosos na caridade.

R.: Amén.

Pres. – A vós, que esperais,
o próximo nascimento do nosso Redentor,
Conceda-vos Deus o prémio da vida eterna,
Quando Ele vier de novo na majestade da Sua glória.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!

R.: Amén..

Convertei-vos!
Um sonho muito belo este de Isaías!
No estado actual do mundo,
como imaginar a sua realização?
A chave é-nos dada por João: “Convertei-vos!”
Reconhecer o nosso pecado!
Deixar o Fogo do Espírito queimar-nos e transformar-nos!
É a partir de cada um de nós que começa o mundo novo.
É a partir do coração novo de cada um de nós
que o mundo poderá ter um novo coração!
Mais uma semana para rezar e praticar a conversão!
Mãos à obra!

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.


