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Como no Baptismo do Senhor,
também no nosso Baptismo

o Espírito Santo desce sobre nós
e tornamo-nos filhos de Deus.

CCCCCelebrelebrelebrelebrelebração do Baptismoação do Baptismoação do Baptismoação do Baptismoação do Baptismo
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Acolhimento
(à Porta da Igreja)

Cel. – Que nome dais ao vosso(a) filho(a)?
Pais – _____________.

Cel. – Que pedis à Igreja de Deus para o(a) _____________?
Pais – O Baptismo.

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

Pais – Sim, estamos.

Cel. – E vós, padrinhos, estais decididos a ajudar os pais do(a)
_____________ nesta sua missão

Padrinhos – Sim, estou.

Cel. – _____________, 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.

O Celebrante faz o Sinal da Cruz na fronte da criança, sem dizer nada. Depois

convida os pais e os padrinhos a fazerem o mesmo.

Se este acolhimento foi à porta da Igreja, organiza-se a Procissão até junto do

Ambão, onde decorrerá a Liturgia da Palavra e a Profissão de Fé com a renova-

ção do pedido de Baptismo.
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Ato Penitencial
Pres. – Irmãos:

Acolhemos na Igreja mais uma criança,
que pelo Baptismo se vai tornar Filho de Deus.
Recordando o nosso próprio Batismo,
renovemos as nossas renúncias ao pecado e ao mal.

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.

Pres. – Porque nem sempre somos fiéis a estas renúncias,

Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

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

Todos – Amen.
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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 Universal
Após a Oração Universal própria de cada dia, o celebrante prossegue com a

Invocação dos Santos

Pres. – A Comunidade cristã não é  composta só pelos cristãos que
vivem no momento actual. Os santos, que viveram a fé que nós
hoje professamos, são modelos de vida e irmãos que nos acom-
panham. Porque acreditamos na verdade da Comunhão dos San-
tos, rezemos pedindo a sua protecção para nós e para esta
criança.

Pres. – Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe,
Todos: Rogai por nós

Pres. – São João Baptista, profeta e anunciador de Cristo
Todos: Rogai por nós

Pres. – São José, pai adoptivo de Cristo,
Todos: Rogai por nós

Pres. – São Pedro, primeiro Papa da Igreja,
Todos: Rogai por nós

Pres. – São Paulo, Evangelizador dos Povos,
Todos: Rogai por nós

Pres. – S ____________, (Patrono da criança)

Todos: Rogai por nós

Pres. – Todos os Santos e Santas de Deus,
Todos: Rogai por nós
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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 Se-
nhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus conVosco, na uni-
dade do Espírito Santo.

Todos: Amén.

Unção Pré-Baptismal

Comentarista: Ser cristão, na sociedade em que vivemos, exige muita
coragem e fortaleza. O óleo dos Catecúmenos, com o qual é ungi-
do o peito desta criança, simboliza a força que nos vem de Deus
para conservarmos a fé sempre viva até à conquista do Reino dos
Céus.

Pres. –  (Unge o peito da criança,dizendo:)

 Cristo Salvador te dê a Sua Força.
Pais e Padrinhos: Amén.

Imposição das Mãos (facultativo)

Comentarista: Desde o início do Cristianismo, o gesto de impor as mãos
tem um grande significado. Significa que Deus envia o Seu Espí-
rito sobre nós para nos consagrar. Vamos impor as mãos sobre
esta criança, para que o Espírito Santo a consagre.

(Estendendo a mão direita sobre a criança reza a oração)

Pres. – Vinde Espírito Santo e descei sobre esta criança. Sede para
ela uma fonte de vida e de luz, que oriente os seus sentimentos,
as suas ideias e todas as suas actividades. Vinde, Espírito San-
to, e santificai esta criança para vosso louvor e vossa glória,
pelos séculos dos séculos.

Todos: Amén.
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Renovação da Fé

Comentarista: As crianças são batizadas na fé da Igreja.
De pé, vamos agora fazer a nossa Profissão de Fé.

Pres. – Credes em Deus, Pai todo-poderoso,
criador do céu e da terra?

Pais e Padrinhos: Sim, Creio!

Pres. – Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor,
que nasceu da Virgem Maria,
padeceu e foi sepultado,
ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai?

Pais e Padrinhos: Sim, Creio!

Pres. – Credes no Espírito Santo,
na santa Igreja católica,
na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne e na vida eterna?

Pais e Padrinhos: 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: Ámen!

Baptismo
Comentarista: Chegou o momento do baptismo. A água, na Bíblia, apa-

rece como sinal de vida, de libertação, de purificação e de graça
de Deus. As palavras que o Celebrante diz são as mesmas pala-
vras que Cristo falou ao enviar os Apóstolos a pregarem e a bap-
tizarem. (O pai em nome da família e dos padrinhos renova o pedi-
do do Baptismo).
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(O pai renova o pedido de Baptismo)

Pai: Reverendo Padre, peço que o N____________ seja baptizado na

Igreja de Cristo.
ou o Presidente da celebração pergunta

Pres. – Quereis, então, que N____________ receba o Baptismo
na fé da Igreja, que todos, convosco, acabámos de professar?

Pais e Padrinhos: Sim, queremos.

(Pais e padrinhos dirigem-se à pia baptismal)

Pres. –

N____________,
EU TE BAPTIZO

EM NOME DO PAI

E DO FILHO

E DO ESPÍRITO SANTO.

Unção com o Crisma
Comentarista: O óleo, com o qual vai ser ungida agora a fronte da

criança, é o sinal de consagração ao povo de Deus.

Pres. – N_____________,
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: Amén.

Pres. – (Unge a fronte da Criança dizendo:)

N____________, fazes parte do povo santo de Deus!
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A Veste Branca

Comentarista: A veste branca significa a graça de Deus, a pureza da
vida. A cor branca manifesta que o cristão já participa da Res-
surreição de Jesus, o Homem Novo.

Pres. – N_____________, agora és nova criatura
e estás revestido(a) de Cristo.
Essa veste branca que hoje usas
seja para ti símbolo da dignidade cristã.
Ajudado(a) pela palavra e pelo exemplo da tua família,
conserva-a imaculada até à vida eterna.

Todos: Amén.
Entrega da Vela e Effetha

Comentarista: O Círio Pascal é o símbolo de Cristo ressuscitado. Somos
chamados a passar das trevas para a luz, e a transmitir essa mesma
luz uns aos outros, pois somos filhos da luz.

(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 esta criança, iluminada por Cristo, viva sempre
como filha da luz, persevere na fé e, quando o Senhor vier, pos-
sa 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 profes-
sar a fé, para louvor e glória de Deus Pai.

Todos: Amén

Pres. – Bendigamos ao Senhor!
R.: – Graças a Deus.

(A Eucaristia prossegue com o Ofertório)
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I Domingo do Tempo do Advento
Ano C

Unidade Pastoral Esposende Centro/Sul
Esposende — 2015
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Algumas sugestões para o Advento

Com as Missas Vespertinas do Sábado, dia 28 de Novembro, começa o
Advento, e com ele a preparação para o Natal, tempos litúrgicos fortes.

1. Presépio – Árvore Genealógica

Será valorizada (em casa e na Igreja) a construção do Presépio, com uma
"árvore genealógica" a servir de árvore de Natal.

Essa árvore (1.º Domingo), construída em família, deverá ter espaço para a
colocação, Domingo a Domingo, das fotos da mãe (2.º Domingo), do pai (3.º
Domingo), do(s) filho(s) (4.º Domingo), dos avós (Festa da Sagrada Família)
e dos bisavós (Solenidade da Epifania);

2.Casa do Presépio

Na casa do Presépio (1.º domingo), colocar-se-ão, Domingo a Domingo,
imagens João Baptista (2.º Domingo), Pastores e outros personagens simples
(3.º Domingo), de Maria e José (4.º Domingo), Menino Jesus (Natal), Magos
a Caminho (Festa da Sagrada Família) e Magos junto à “Casa” (na Solenida-
de da Epifania);

3. Coroa de Advento

Pode e deve manter-se a "coroa de advento", com as suas 4 velas, onde
podem estar gravadas, em cada uma, as palavras: "Amor" (1.º Domingo),
"Unidade" (2.º Domingo), "Paz" (3.º Domingo), "Alegria" (4.º Domingo).

4. Reconciliação, Eucaristia e Ágape com Idosos / Doentes
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I Domingo do Tempo do Advento
(Advento: a(s) vinda(s) do Senhor)

1.ª Leit. – Jer 33, 14, 16;
Salmo – Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 e 14;
2.ª Leit. – 1 Tes 3, 12 - 4, 2;
Evangelho – Lc 21, 25-28. 34-36.

Neste 1.º Domingo de Advento, a Palavra de Deus apresenta-nos uma
primeira abordagem à “vinda” do Senhor.

Na primeira leitura, pela boca do profeta Jeremias, o Deus da aliança
anuncia que é fiel às suas promessas e vai enviar ao seu Povo um “rebento” da
família de David. A sua missão será concretizar esse mundo sonhado de justiça
e de paz: fecundidade, bem-estar, vida em abundância, serão os frutos da acção
do messias.

O Evangelho apresenta-nos Jesus, o messias filho de David, a anunciar a
todos os que se sentem prisioneiros: “alegrai-vos, a vossa libertação está próxi-
ma. O mundo velho a que estais presos vai cair e, em seu lugar, vai nascer um
mundo novo, onde conhecereis a liberdade e a vida em plenitude. Estai atentos,
a fim de acolherdes o Filho do Homem que vos traz o projecto desse mundo
novo”. É preciso, no entanto, reconhecê-lo, saber identificar os seus apelos e ter
a coragem de construir, com ele, a justiça e a paz.

A segunda leitura convida-nos a não nos instalarmos na mediocridade e no
comodismo, mas a esperar numa atitude activa a vinda do Senhor. É fundamen-
tal, nessa atitude, a vivência do amor: é ele o centro do nosso testemunho pesso-
al, comunitário, eclesial.
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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.

Comentarista: – Iniciamos a Caminhada de Advento que nos conduzirá ao
tão desejado Natal. Pretendemos unir, congregar e mobilizar todas as
comunidades das oito paróquias da Unidade Pastoral de Esposende Centro/
Sul, dando assim seguimento ao fortalecimento da pastoral da comunhão.
É uma proposta para preparar e celebrar o nascimento de Jesus. Guia-nos
nesta proposta o lema: "Dai e ser-vos-á dado!" Esta Caminhada ajudará
as famílias e as comunidades das nossas Paróquias a ser uma Igreja decidida
a construir a fraternidade, mediante a partilha de dons, com  uma atenção
privilegiada aos mais pobres e frágeis e a traduzir nos sentimentos, nos
gestos e nas atitudes o "rosto" acolhedor e missionário da Igreja. Somos
convidados a preparar com todos, os "caminhos do Senhor" e a acolher o
mistério do Natal no presépio do coração humano: "Encontro com Jesus
Cristo... encontro com o próximo!"

A partir de hoje até à Epifania faremos referência a uma palavra-
chave que vamos valorizar, a partir de uma das leituras da Liturgia da
Palavra de cada domingo. Assim, este Domingo realçamos a palavra
Caridade. Na segunda leitura, S. Paulo irá lançar-nos um forte apelo:
"Irmãos, o Senhor vos faça crescer e abundar na Caridade uns para com
os outros e para com todos". O Advento é o tempo propício para ajudar a
erguer-se de novo, o tempo de voltar a dar gosto à vida que germina…
Uma palavra de amor para cada dia… S.Paulo convida-nos a não nos
instalarmos na mediocridade e no comodismo, mas a esperar numa atitude
ativa a vinda do Senhor. É fundamental, nessa atitude, a vivência do amor:
é ele o centro do nosso testemunho pessoal, comunitário, eclesial. Só vivendo
a Caridade, podemos ser, para os homens que partilham connosco esta
vasta casa que é o mundo, o rosto do Deus que ama.
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Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

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

Todos – Amen.

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 de cores diferentes entram com quatro grandes

velas e perfilados erguem-nas como se estivessem empunhando espadas)

Leitura do Livro de Jeremias (Jer 33, 14-16)

"Farei germinar para David um rebento de justiça"

Eis o que diz o Senhor:
«Dias virão, em que cumprirei a promessa
que fiz à casa de Israel e à casa de Judá:
Naqueles dias, naquele tempo,
farei germinar para David um rebento de justiça
que exercerá o direito e a justiça na terra.
Naqueles dias, o reino de Judá será salvo
e Jerusalém viverá em segurança.
Este é o nome que chamarão à cidade:
‘O Senhor é a nossa justiça’»

Palavra do Senhor.

 (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 aceso, mas nunca mais se acenderá, a não ser no Dia de Natal)

Salmo Responsorial
Salmo24 (25), 4bc-5ab.8-9.10.14 (R.1b)
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Refrão: Para Vós, Senhor, elevo a minha alma!

Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos,
ensinai-me as vossas veredas.
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me,
porque Vós sois Deus, meu Salvador.

O Senhor é bom e recto,
ensina o caminho aos pecadores.
Orienta os humildes na justiça
e dá-lhes a conhecer os seus caminhos.

Os caminhos do Senhor são misericórdia e fidelidade
para os que guardam a sua aliança e os seus preceitos.
O Senhor trata com familiaridade os que O temem
e dá-lhes a conhecer a sua aliança.

Leitura da 1.ª Epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses
(1 Tes 3, 12 - 4, 2)

"O Senhor confirme os vossos corações no dia de Cristo"

Irmãos:
O Senhor vos faça crescer e abundar na caridade
uns para com os outros e para com todos,
tal como nós a temos tido para convosco.
O Senhor confirme os vossos corações
numa santidade irrepreensível,
diante de Deus, nosso Pai,
no dia da vinda de Jesus, nosso Senhor,
com todos os santos.
Finalmente, irmãos,
eis o que vos pedimos e recomendamos no Senhor Jesus:
recebestes de nós instruções
sobre o modo como deveis proceder para agradar a Deus
e assim estais procedendo;
mas deveis progredir ainda mais.
Conheceis bem as normas que vos demos
da parte do Senhor Jesus.

Palavra do Senhor.
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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 S. Lucas
(Lc 21, 25-28.34-36)

"A vossa libertação está próxima"

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas
e, na terra, angústia entre as nações,
aterradas com o rugido e a agitação do mar.
Os homens morrerão de pavor,
na expectativa do que vai suceder ao universo,
pois as forças celestes serão abaladas.
Então, hão-de ver o Filho do homem
vir numa nuvem, com grande poder e glória.
Quando estas coisas começarem a acontecer,
erguei-vos e levantai a cabeça,
porque a vossa libertação está próxima.
Tende cuidado convosco,
não suceda que os vossos corações se tornem pesados
pela devassidão, a embriaguês e as preocupações da vida,
e esse dia não vos surpreenda subitamente
como uma armadilha,
pois ele sobrevirá  sobre todos os que habitam a terra inteira.
Portanto, vigiai e orai em todo o tempo,
para terdes a força de vos livrar
de tudo o que vai acontecer
e poderdes estar firmes
na presença do Filho do homem».

Palavra da Salvação.
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Proposta de Reflexão Homilética
Neste domingo iniciamos mais um ano Litúrgico (Ciclo C),  durante o qual

iremos reflectir e celebrar os principais mistérios de nossa  fé e da História da
Salvação.

O companheiro principal na caminhada deste ano será o Evangelho de São
Lucas.

– O ANO LITÚRGICO está centralizado em duas grandes festas – Natal
e Páscoa –, e cada uma delas com 3 momentos:

– de preparação: Advento e Quaresma...
– de celebração: do Natal à Epifania; da Páscoa ao Pentecostes...
– de prolongamento: os domingos do tempo comum...

Hoje iniciamos as quatro semanas do ADVENTO.

Sentidos do Advento:
– Um facto passado: A Vinda histórica de Cristo, prometida a Abraão,

lembrada pelos profetas, esperada pelo povo, realizada em Belém…
– Um facto presente: Vinda de Jesus presente na sua Igreja: Cristo conti-

nua a vir: na Palavra, na Eucaristia, nos irmãos...
– Um facto futuro: É a segunda vinda… no fim do mundo…
As leituras bíblicas ajudam-nos a vivenciar mais intensamente essa vinda.
Na 1.ª Leitura, damos um olhar para o PASSADO (Jr 33,14-16). O povo

está a passar por sérias dificuldades e tem a impressão de silêncio ou ausên-
cia de Deus diante desse sofrimento. O profeta Jeremias proclama a chegada
de dias melhores. Surgirá um descendente de David, que assegurará a paz e a
salvação. Recordando as promessas de Deus, o profeta elimina a saudade do
passado, elimina o medo do presente e instaura o clima da ESPERANÇA.

No ambiente de medo e insegurança em que vivemos acreditamos no Deus
da "justiça", comprometido com os homens? Sentimo-nos, de facto, construto-
res desse mundo de justiça, de paz, de felicidade?

 Na 2.ª Leitura, damos um olhar para o PRESENTE (1 Ts 3,12-4,2). São
Paulo lembra à comunidade de Tessalónica que a melhor  maneira de esperar
a vinda do Senhor Jesus é crescer no amor recíproco.  Sem esse amor, torna-
se vazio o Advento e o próprio Natal.
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No Evangelho, damos um olhar para o FUTURO (Lc 21,25-28.34-36).
Estamos nos últimos dias da vida terrena de Jesus. Ele anuncia tempos difí-
ceis de sofrimento e perseguição. O texto, numa linguagem apocalíptica, fala
da segunda vinda de Cristo. Os "sinais" catastróficos apresentados não são
um quadro do "fim do mundo"; são imagens utilizadas pelos profetas para falar
do "dia do Senhor", quando Ele vai intervir na história para libertar o seu Povo.

Este  quadro visa:
– Reavivar a ESPERANÇA:   "Levantai-vos e erguei a cabeça, porque a

vossa libertação está próxima";
– Motivar a VIGILÂNCIA, atitude fundamental de quem espera, para O

descobrir presente nas situações em que se apresenta.
Quantas pessoas ainda hoje andam de cabeça baixa, curvadas e oprimidas

pela dor e pelas angústias: a mulher abandonada pelo marido, os pais desiludi-
dos pelas escolhas dos filhos, o pai que perdeu o emprego por causa da inveja
dos colegas, as pessoas vítimas da violência e do ódio...

– Diante disto, muitos se deixam levar pelo desânimo, ou pela fuga do
problema, buscando soluções enganosas  na bebida, na droga e nos praze-
res...

– A Palavra de Deus continua a ser um grito para todos: "Levantai a cabe-
ça... aproxima-se a libertação..." O Advento é o tempo que prepara o dia da
libertação.

Como pretendemos preparar o NATAL deste ano?
– Um Natal apenas de presentes... de enfeites e músicas… de festas,

comes e bebes...  ou um Natal cristão?
O verdadeiro Natal é vivido num Clima de...
– de Esperança: Advento é participar de uma espera profunda de todos

os homens pela vinda de Deus.  "De cabeça erguida..." apesar dos problemas
que nos cercam...

– de Vigilância para perceber os sinais da presença de Deus entre nós…
Um Perigo: ficar insensíveis: preocupados apenas em nos divertirmos... "Ten-
de cuidado convosco, não suceda que os vossos corações se tornem pesados
pela devassidão, a embriaguês e as preocupações da vida..."

– de Oração: na Comunidade: com a liturgia do Advento...; nas famílias:
com a Novena do natal em família...

– de Conversão: Acolher: preparar o nosso presépio, o coração…
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   O Natal será realmente cristão, se Cristo tiver lugar em nosso coração.
Caso contrário, a sua vinda será inútil.

Vamos remover da nossa vida toda bagagem inútil  que possa impedir os
nossos passos para Cristo.

Comentarista: – Para significar este caminho de libertação, caminho
para a Luz do Redentor, preparamos a coroa de Advento. De cor
verde, sugere a esperança. Iluminada, aponta para a Luz. Ao acender
semana após semana os quatro círios da coroa, significamos os nossos
passos de aproximação à luz que vem sobre nós – Cristo Jesus.

Pres. – Senhor nosso Deus, sois o doador de toda bênção
e a fonte de todo dom perfeito.
Abençoai ✠✠✠✠✠ esta Coroa
em honra do Advento do Cristo, vosso Filho,
e concedei-nos a Vossa graça,
para que, com alegria e esperança,
nos preparemos para o Santo Natal.
Que este ano seja para nós uma nova oportunidade
para buscar a coroa que nos aguarda no céu.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

O sacerdote asperge com água benta a Coroa e acende a primeira vela.
Entretanto pode cantar-se o cântico que coroa é esta.

Solo: Vigiai, vigiai, vigiai, com lâmpadas acesas na mão:
Ele vem, Ele vem, Ele vem, não cochichem, nem durmam irmãos.
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 Depois de acender a vela acrescenta:

Pres. – Despertai em nós, Senhor,
o desejo de nos prepararmos para a vinda do Cristo
através da prática das boas obras,
para que, colocados um dia à sua direita,
mereçamos possuir o Reino dos Céus.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Comentarista: – O mundo novo por Jesus prometido está
permanentemente a fazer-se e depende do nosso testemunho de fé
proclamada, vivida, celebrada e agora anunciada. É essa fé que agora,
de pé, vamos professar, recordando o nosso Baptismo.

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 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!
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 Oração Universal
Pres. – Irmãos:

Neste primeiro domingo do Advento,
a luz de Cristo reanima a nossa esperança.
Nós, que aguardamos a sua vinda,
vigilantes na oração e no louvor,
imploremos, para a Igreja e para o mundo,
os dons que só o Pai lhes pode dar,
dizendo humildemente: «Senhor, venha a nós o Vosso Reino!»

1. Pelos bispos, presbíteros e diáconos,
para que guardem uma fidelidade irrepreensível
e levem os fiéis a progredir na santidade,
oremos, irmãos.

2. Pelos que, pela dor e desilusão,
já não esperam nada nem ninguém,
para que acreditem nas promessas do Senhor,
oremos, irmãos.

3. Pelos que vivem na indiferença para com Deus
e pelos que deixaram embriagar-se pela vida,
para que o dia do Senhor os não surpreenda,
oremos, irmãos.

4. Pela humanidade, para que progrida na justiça,
pelos que sofrem, para que Deus os alivie,
e pelos que morrem, para que ressuscitem para a Vida,
oremos, irmãos.

5. Pelos membros da nossa assembleia,
para que, no convívio de uns com os outros,
o Senhor nos faça crescer na caridade,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor, sempre fiel à vossa aliança,
que, no meio dos nossos medos e angústias,
nos prometeis a paz e a felicidade,
guardai-nos vigilantes na oração
e atentos aos sinais anunciadores
da vinda do vosso Filho Jesus Cristo,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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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. – 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.
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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,
por Jesus Cristo vosso Filho.
Ele veio até nós
como um germe de renovação e de justiça,
para realizar as vossas promessas de felicidade,
em favor de todos os povos.
Ele é a esperança no meio das nossas vidas sombrias,
que vem renovar e iluminar.
Ele convida-nos à vigilância constante,
para que os nossos caminhos sejam retos.
Ele inaugurou, na Cruz, a nova terra,
e a sua ressurreição restaurou o universo,
para que venham dias de verdade e de paz
sobre todos os homens.
Ele envia-nos, como testemunhas do mundo novo,
que já desponta.
É por isso que, com os anjos e os santos,
proclamamos 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.
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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:

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!
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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.

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 N...,
o nosso Arcebispo N..., 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.
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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.

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.
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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.

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,
tende piedade de nós.

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.
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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.

Na segunda leitura, Paulo lança-nos um forte apelo:
“Irmãos, o Senhor vos faça crescer na caridade
uns para com os outros e para com todos”.
Advento é tempo de ir ao encontro de alguém
que já não tem força para esperar:
esperar um trabalho,  esperar uma saúde melhor,
esperar uma reconciliação…
Que lhe vamos dizer?
O Advento é o tempo propício  para ajudar a erguer-se de novo,
o tempo de voltar a dar gosto à vida que germina…

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




