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I  Domingo do Advento
Ano B

Porventura sabeis “a que horas virá o dono da casa”?

Vigiai!...Vigiai!...Vigiai!...Vigiai!...Vigiai!...
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1.º Domingo do Advento
(Vigiai...)

1.ª Leit. – Ez 34, 11-12. 15-17;
Salmo 22, 1-2a. 2b-3. 5-6;
2.ª Leit.  – Cor 15, 20-26. 28;
Evangelho – Mc 3, 33-37.

A liturgia do primeiro Domingo do Advento convida-nos a

equacionar a nossa caminhada pela história à luz da certeza de que "o

Senhor vem". Apresenta também aos crentes indicações concretas acerca

da forma devem viver esse tempo de espera.

A primeira leitura é um apelo dramático a Jahwéh, o Deus que

é "pai" e "redentor", no sentido de vir mais uma vez ao encontro de Israel

para o libertar do pecado e para recriar um Povo de coração novo. O

profeta não tem dúvidas: a essência de Deus é amor e misericórdia;

essas "qualidades" de Deus são a garantia da sua intervenção salvadora

em cada passo da caminhada histórica do Povo de Deus.

A segunda leitura mostra como Deus se faz presente na história

e na vida de uma comunidade crente, através dos dons e carismas que

gratuitamente derrama sobre o seu Povo. Sugere também aos crentes

que se mantenham atentos e vigilantes, a fim de acolherem os dons de

Deus.

O Evangelho convida os discípulos a enfrentar a história com

coragem, determinação e esperança, animados pela certeza de que "o

Senhor vem". Ensina, ainda, que esse tempo de espera deve ser um

tempo de "vigilância" –  isto é, um tempo de compromisso activo e efec-

tivo com a construção 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.

    (luzes em penumbra)

Acto Penitencial

    (Entrada do suporte da coroa: quatro pessoas vestidas de preto en-

tram trazendo na mão quatro pedestais e colocam-nos estrategicamente no

local em que será erguida a coroa. As mesmas quatro pessoas procuram a

coroa e entram de forma lenta, expressando grande esforço e sacrifício para

colocá-la no devido lugar. Enquanto isso é proferida a seguinte narração:)

Narração: Tudo era caos e vazio.
Tudo era sem forma,
sem gosto,
sem beleza,
sem luz.
Tudo era nada!
Escuro, cinza,
como que neblina,
sussurros.
Ninguém falava.
Ninguém ouvia.
Ninguém cantava.
Ninguém sorria!
Tudo era nada!

(O suporte da Coroa é colocado no seu local)
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Música da Criação:
    (Entram lentamente quatro pessoas [um Casal + duas pessoas] com

roupas coloridas e trazendo cestos com flores e frutos e com alegria enfei-
tam a coroa.)

Narração:  No princípio, Deus criou o céu e a terra.
Deus, com sua palavra venceu o vazio e as trevas.
Deus disse: «Haja luz, noite, dia,

águas, terra, plantas, flores, frutos,
sol, lua, estrelas,
seres vivos para os ares, a terra e o mar».

(Duas pessoas saem e duas pessoas [o casal] permanecem  junto da co-
roa.)

Narração: Deus fez o homem e mulher à sua imagem.
Todo o universo está cheio do amor,
da graça de Deus.
Ele merece em todos os tempos e lugares
o nosso louvor.

Comunidade canta um hino de louvor ao Deus Criador:

(Durante o hino o casal observa a coroa e seus enfeites.)

Música de harmonia da criação:

Narração: Em tudo havia beleza, comunhão e harmonia...
do ser humano com o criador...
do ser humano com o ser humano...
do ser humano com a natureza...
do ser humano com o criador e com a natureza.
Mas o ser humano
não conseguiu permanecer fiel
ao propósito de Deus para com toda a sua criação ...

Música de destruição:

(O casal junto à coroa começa a destruir as flores da decoração da coroa
e rasgam a roupa um do outro, enquanto é narrado)

Nós Vos aclamamos Senhor

Eu vos louvo e Vos dou graças

Escolha
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Narração:  O ser humano rebelou-se contra Deus.
Quebrou a harmonia e rejeitou ser imagem de Deus.
Queria ser igual a Deus.
Disse: "Tomarei o futuro nas minhas mãos".
E  assim fez. Eis que aí está:

destruição...,
tragédias...,

injustiças...,
ódio...,

doenças...,
mentira...,

desgraças...,
fome...,

dor...,
corrupção...,

indiferença...,
morte ...,

morte ...,
morte!

Breve momento de silêncio: (até a musica pára)
Canta-se um hino de confissão pecados ou kyrie:

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Oração Colecta
Pres. – Despertai, Senhor, nos vossos fiéis

a vontade firme de se prepararem,
pela prática das boas obras,
para ir ao encontro de Cristo,
de modo que, chamados um dia à sua direita,
mereçam alcançar o reino dos Céus.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia da Palavra
(As quatro pessoas usando roupas amarelas entram com quatro grandes

velas e perfilados erguem-nas como se estivessem empunhando espadas,
enquanto é narrado ... .)

Narração:  Deus, porém, não desiste.
Ele é fiel!
O Seu amor é maior que todo e qualquer pecado.
O profeta Isaías foi mensageiro
de promessas e novas esperanças quando disse:

Leitura do Livro de Isaías (Is 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7)

«Oh se rasgásseis os céus e descêsseis»

Vós, Senhor, sois nosso Pai e nosso Redentor,
desde sempre, é o vosso nome.
Porque nos deixais, Senhor,
desviar dos vossos caminhos e endurecer o nosso coração,
para que não Vos tema?
Voltai, por amor dos vossos servos
e das tribos da vossa herança.
Oh se rasgásseis os céus e descêsseis!
Ante a vossa face estremeceriam os montes!
Mas vós descestes e perante a vossa face
estremeceram os montes.
Nunca os ouvidos escutaram, nem os olhos viram que um Deus,
além de Vós, fizesse tanto em favor dos que n'Ele esperam.
Vós saís ao encontro dos que praticam a justiça
e recordam os vossos caminhos.
Estais indignado contra nós, porque pecámos
e há muito que somos rebeldes,
mas seremos salvos.
Éramos todos como um ser impuro,
as nossas acções justas eram todas como veste imunda.
Todos nós caímos como folhas secas,
as nossas faltas nos levavam como o vento.
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Ninguém invocava o vosso nome,
ninguém se levantava para se apoiar em Vós,
porque nos tínheis escondido o vosso rosto
e nos deixáveis à mercê das nossas faltas.
Vós, porém, Senhor,
sois nosso Pai e nós o barro de que sois o Oleiro;
somos todos obra das vossas mãos.

Palavra do Senhor

No final da 1.ª Leitura:

Narração: "O povo que andava nas trevas
começou a ver uma luz
e invocava e louvava a Deus com alegria:

(Durante o Salmo uma pessoa transporta desde o Fundo da Igreja o Círio
que ficará no Centro da Coroa de Advento para ser aceso no Dia de Natal.
Hoje já pode vir acesso, mas nunca mais se acenderá, a não ser no Dia de
Natal)

Salmo Responsorial
Salmo 79 (80), 2ac e 3b. 15-16.18-19 (R. 4)

Refrão: Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar,
mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos.
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Pastor de Israel, escutai,
Vós que estais sentado sobre os Querubins, aparecei.
Despertai o vosso poder
e vinde em nosso auxílio.

Deus dos Exércitos, vinde de novo,
olhai dos céus e vede, visitai esta vinha.
Protegei a cepa que a vossa mão direita plantou,
o rebento que fortalecestes para Vós.

Estendei a mão sobre o homem que escolhestes,
sobre o filho do homem que para Vós criastes;
e não mais nos apartaremos de Vós:
fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome.

2.ª Leitura:

Narração: Porque Deus nos amou primeiro,
podemos também nós amar, perdoar.
Somos convidados a tomar consciência
do modo como vivemos
para nos propormos a aceitar a conversão.

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 1,3-9)

Esperamos a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo

Irmãos:

A graça e a paz vos sejam dadas

da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.

Dou graças a Deus, em todo o tempo, a vosso respeito,

pela graça divina que vos foi dada em Cristo Jesus.

Porque fostes enriquecidos em tudo:

em toda a palavra e em todo o conhecimento;

e deste modo, tornou-se firme em vós o testemunho de Cristo.
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De facto, já não vos falta nenhum dom da graça,

a vós que esperais a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Ele vos tornará firmes até ao fim,

para que sejais irrepreensíveis

no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Fiel é Deus, por quem fostes chamados

à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor.
Palavra do Senhor

Narração: Deus conta connosco. Quem deseja uma vida me-
lhor, um mundo melhor, quem se quer comprometer em pro-
mover um tempo novo, quem deseja viver já no seu dia-a-dia
sinais do Reino de Deus, aclama-O e escuta a Sua Palavra:

Aclamação ao Evangelho
(Sl 84, 8)

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

Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia
e dai-nos a vossa salvação.

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

 ✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
(Mc 13, 33-37)

«Vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa»

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
"Acautelai-vos e vigiai,
porque não sabeis quando chegará o momento.
Será como um homem que partiu de viagem:
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ao deixar a sua casa, deu plenos poderes aos seus servos,
atribuindo a cada um a sua tarefa,
e mandou ao porteiro que vigiasse.
Vigiai, portanto,
visto que não sabeis quando virá o dono da casa:
se à tarde, se à meia-noite,
se ao cantar do galo, se de manhãzinha;
não se dê o caso que, vindo inesperadamente,
vos encontre a dormir.
O que vos digo a vós, digo-o a todos: Vigiai!".

Palavra da Salvação

Proposta para a Reflexão Homilética
Iniciamos, hoje, um novo ano litúrgico. Contemporaneamente,

começamos o nosso caminho de preparação para o Natal, com o Tempo
do Advento. O roxo, cor litúrgica destas quatro semanas, fala-nos de
vigilância e de espera, espera que é esperança, pois Aquele que prometeu
vir é fiel: não falhará. Na espera e na alegre vigilância, também não
cantaremos o “Glória” na Missa e enfeitaremos as nossas igrejas com
muita simplicidade: estamos de sobreaviso, estamos à espera do Senhor
que se aproxima!

As leituras deste Primeiro Domingo são de uma intensidade
enorme e introduzem-nos plenamente no clima próprio deste tempo:
enquanto nos preparamos para o Natal, celebração da primeira vinda
do Senhor, feito pobre na nossa humanidade, preparamo-nos também
para a sua Vinda gloriosa no final dos tempos. A  Palavra de Deus que
escutamos apresenta-nos três ideias-chave que sintetizam
maravilhosamente os sentimentos que devemos alimentar neste tempo
santo do Advento.

Primeiro: somos pobres. A humanidade toda, por mais soberba
e auto-suficiente que seja, é pobre, é pó! Violência, solidão, tantas feridas
no coração, tanta falta de sentido para a existência, tanta descrença e
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superficialidade, tantas famílias destruídas, tantos corações vazios, tanta
falta de paz, tantos vícios enraizados no coração, tanta vontade quebrada
e fraca, tantas palavras bonitas e vazias, tantas promessas sem
cumprimento algum... E o homem não se dá conta que é pó, que é
insuficiente, que sozinho não se consegue realizar, porque foi criado
para uma Plenitude que somente um Outro – o Deus Santo, Bom, Imenso
e Eterno – nos pode conceder. Mas nós, os cristãos, devemos ser
conscientes da nossa pobreza e da pobreza da humanidade. Calham
bem para nós o intenso lamento do Profeta Isaías: “Senhor, sois nosso
Pai e nosso Redentor, desde sempre, é o vosso nome. Porque nos
deixais, Senhor,  desviar dos vossos caminhos e endurecer o nosso
coração, para que não Vos tema? Éramos todos como um ser impuro,
as nossas acções justas eram todas como veste imunda. Todos nós
caímos como folhas secas, as nossas faltas nos levavam como o
vento. Ninguém invocava o vosso nome, ninguém se levantava para
se apoiar em Vós, porque nos tínheis escondido o vosso rosto e
nos deixáveis à mercê das nossas faltas. Vós, porém, Senhor, sois
nosso Pai e nós o barro de que sois o Oleiro; somos todos obra
das vossas mãos. ”. Tão atual, caríssimos, esta palavra da Escritura!
Exprime bem a humanidade perdida, sem graça, que busca plenitude
onde não há plenitude: na tecnologia, na ciência, no consumo, na droga,
na satisfação dos próprios instintos e vontades...

Nós, cristãos, sabemos que nada neste mundo nos pode saciar.
Como o restante da humanidade, também sentimos sede, também
sentimos tantas vezes a dor de viver; mas nós sabemos de onde vem a
paz, onde se encontra a verdade da vida, de onde vem a esperança. Por
isso pedimos, pensando Naquele que veio no Natal e virá no Fim dos
tempos: “Oh se rasgásseis os céus e descêsseis! Ante a vossa face
estremeceriam os montes! Mas vós descestes e perante a vossa face
estremeceram os montes. Nunca os ouvidos escutaram, nem os olhos
viram que um Deus, além de Vós, fizesse tanto em favor dos que
n'Ele esperam. ” Eis nosso brado de Advento: Somos pobres, somos
insuficientes, não nos bastamos, não temos as condições de ser felizes
com as nossas próprias forças: Vem, Senhor Jesus! “Para vós, Senhor,
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elevo a minha alma! Confio em vós, que eu não seja envergonhado!
Não se riam de mim meus inimigos, pois não será desiludido quem
em vós espera” (Sl 24,1-3).

E aqui temos a segunda ideia das leituras deste dia: diante da
nossa pobreza, colocamos a nossa esperança só em Cristo Jesus;
esperamos a sua Vinda. O cristão vive no mundo, mas sabe que caminha
para a Pátria, para Casa, para Cristo! Na segunda leitura de hoje, São
Paulo recorda-nos que não nos falta coisa alguma, não nos falta
esperança, não nos falta o sentido da vida, não nos falta a consolação,
não nos falta a direção a seguir, porque aguardamos “a manifestação
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vos tornará firmes até ao fim,
para que sejais irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus
Cristo”. A grande tentação para os cristãos de hoje é esquecer que
estamos a caminho, que a nossa pátria é o Céu. Num mundo de
abundância de bens materiais, de comodismo, de consumismo, de busca
das próprias vontades e dos prazeres, o perigo imenso é esquecer o
Senhor que vem e que sacia o nosso coração. Quantos de nós se distraem
com o mundo, quantos que têm o nome de cristãos estão tão satisfeitos
com os prazeres e curtições da vida! Cristãos infiéis num mundo infiel;
cristãos cansados num mundo cansado, cristãos superficiais e vazios
num mundo superficial e vazio! E deveríamos ser luz, deveríamos ser
sal, deveríamos ser profetas! Deveríamos ser inquietos e insatisfeitos
com tudo que seja menos que Deus, a nossa verdadeira Plenitude!

Finalmente, o terceiro ponto. Conscientes da nossa insuficiência
para sermos felizes sozinhos; conscientes de que só em Cristo está a
nossa plenitude; certos de que Ele virá ao nosso encontro, devemos
estar vigilantes, devemos viver vigilantes! Nesta casa chamada mundo,
nós somos os porteiros, aqueles que esperam o Senhor chegar. Escutai,
irmãos, a advertência do nosso Senhor e Deus: “Acautelai-vos e
vigiai,porque não sabeis quando chegará o momento. Será como
um homem que partiu de viagem e mandou ao porteiro que vigiasse.
Vigiai, portanto, não se dê o caso que, vindo inesperadamente,
vos encontre a dormir. O que vos digo a vós, digo-o a todos: Vigiai!”

O Senhor manda-nos vigiar! Vigiemos pela oração, vigiemos pela
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prática dos sacramentos, vigiemos pelas boas obras, vigiemos pela vida
fraterna, vigiemos pelo combate aos vícios, vigiemos pelo cuidado para
com os pobres. Vigia à espera de Cristo quem rejeita as obras das
trevas! “O que vos digo, digo a todos: Vigiai!” Mais uma vez, a
misericórdia de Deus nos dá um tempo tão belo e santo quanto o Advento
para pensarmos na vida, para levantar os olhos ao céu e suspirar pela
plenitude para a qual o Senhor nos criou. Não vivamos desatentamente
este santo tempo de graça! O Senhor vem: preparemo-nos para ele!

Após a Homilia, segue-se a Bênção da Coroa do Advento.

1.º Domingo
Monitor: A vigilância é um caminho que leva à libertação, cami-

nho para a Luz do Redentor, que progressivamente vai sur-
gindo na coroa de Advento, feita de cor verde, sugerindo a
esperança cristã. Ao acendermos, semana após semana, os
quatro círios da coroa, mostramos os nossos passos de apro-
ximação à luz que vem sobre nós – Cristo Jesus.

Pres. – Oremos:
A Terra, Senhor, alegra-se nestes dias
e a vossa Igreja transborda de alegria
diante do vosso Filho, o Senhor,
que se avizinha como luz esplendorosa,
para iluminar os que jazem nas trevas da ignorância,
da dor e do pecado.
Nós vos pedimos, Senhor:
à medida que em cada dia
se acrescenta o esplendor desta coroa,
com novas luzes,
 ✠  iluminai-nos com o esplendor d'Aquele
que, sendo a Luz do Mundo,
veio iluminar todas as trevas.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amém.
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Compromisso dos pais no Acolhimento
(Na Festa do Acolhimento o Presidente faz as perguntas do compromisso e

todos os pais e crianças respondem)

Pres. – O que pedis à Igreja para os vossos filhos?
Pais –  A catequese.
Pres. –  Porque pedis a catequese para os vossos filhos?
Pais – Porque os queremos educar na fé cristã.
Pres. – Ao pedirdes a catequese para os vossos filhos, estais dis-

postos a assumir o compromisso de principais educadores
da fé?

Pais – Sim, estamos.
Pres. – Estais dispostos a participar em tudo o que a Igreja vos

propõe para exercer esta vossa missão?
Pais – Sim, estamos.

Pres. – E Vós, amiginhos, quereis ser amigos de Jesus?
Crianças – Sim queremos!
Pres. – E para descobrirem coisas novas sobre este Amigo que é

Jesus quereeis que os vossos pais e catequistas vos ajudem?
Crianças – Sim queremos!

Profissão de Fé
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!
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Pres. – Credes no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica,
na Comunhão dos Santos,
na remissão dos pecados,
na Ressurreição dos mortos e na vida etema?

Todos – Sim, Creio!
Pres. – Esta é a nossa fé e a fé de toda a Igreja.

Fé que nos gloriamos de professar
em Jesus Cristo nosso Senhor.

Todos – Ámen!

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Jesus acaba de nos dizer no Evangelho:
“O que vos digo a vós, digo-o a todos: Vigiai”!
Peçamos essa graça para nós e para o mundo inteiro,
dizendo, cheios de confiança:

«Senhor, venha a nós o Vosso Reino».

1. Pelas Igrejas e instituições da humanidade,
tentadas pela rotina dos mesmos gestos,
para que descubram os novos sinais que Deus lhes dá,
oremos ao Senhor.

2. Pelos bispos, presbíteros, diáconos e fiéis,
enriquecidos em toda a palavra que vem de Cristo,
para que vivam a fé em plenitude,
oremos ao Senhor.

3. Pelos homens que se desviam do verdadeiro caminho
e pelos que deixam endurecer o coração,
para que Deus rasgue os céus e Se lhes revele,
oremos ao Senhor.

4. Por todos os que perderam a esperança
e por aqueles a quem ninguém serve de apoio,
para que Deus lhes mostre a salvação,
oremos ao Senhor.
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5. Pelos membros da nossa assembleia,
para que Deus seja o oleiro que os modela
com a sua Palavra e o seu Espírito,
oremos ao Senhor.

Pres. – Deus de bondade infinita,
que sem cessar Vos lembrais do vosso povo
e o visitais pelos vossos mensageiros,
conservai-nos vigilantes e despertos
para o dia da vinda do vosso Filho.
Ele que é Deus convosco
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

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.
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Oração sobre as Oblatas
Pres. – Aceitai, Senhor, estes dons

que recebemos da vossa bondade
e fazei que os sagrados mistérios
que celebramos no tempo presente
sejam para nós penhor de salvação eterna.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

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 um Deus cheio de amor e de ternura,
sempre próximo de quantos Vos invocam.
Bendito sejais, ó Deus, que habitais o infinito,
Vós que viestes, que vindes e que vireis.
Bendito sejais pela noite, que gera o dia;
e por Jesus Cristo, vosso Filho,
nascido antes dos séculos,
vindo ao nosso mundo,
para o iluminar com a vossa luz.
Ele é a paz entre os homens.
Ele é a palavra que nos desperta
da nossa indiferença religiosa.
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Ele é o caminho de uma esperança nova.
É por isso que, vigilantes na oração,
unidos aos anjos e santos,
podemos esperar, na serenidade, a sua vinda
e proclamar desde já os vossos louvores,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

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:
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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:

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.
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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.

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.

Todos – 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,
que tornam o nosso coração pesado,
de tal modo que o impede de Vos procurar e seguir.
Tornai-o vigilante,
para deixar o mundo antigo
e esperar o mundo que já desponta
e que será plenamente realizado
na vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

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

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
Vós trouxestes a paz ao mundo dividido.
Não olheis aos nossos pecados,
mas à esperança da Vossa Igreja.
Dai-lhe sempre a unidade e a paz,
a fim de ser sinal da Vossa presença no meio do mundo,
como fermento de vida nova, 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. – Fazei frutificar em nós, Senhor,

os mistérios que celebramos,
pelos quais, durante a nossa vida na terra,
nos ensinais a amar os bens do Céu
e a viver para os valores eternos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.



— 23 —

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.

Vigiai!
Vigiai! Para esperar o quê? Ou quem?

Que esperamos concretamente?
Vigiai! Como no tempo de Noé ou de Jesus,

estamos absorvidos por tantos interesses!
Vigiai! A vida é curta!

Paulo indica-nos alguns meios muito práticos
para ficar vigilantes e reorientar a nossa espera.

Vigiai! Em tempo de Advento,
em cada dia da semana que nos é dado para viver!

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


