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IV  Domingo do Advento
(Missão de Jesus que vem)

1.ª Leit. – Miq 5, 1-4a;
Salmo – Sal 79, 2ac e 3b. 15-16. 18-19;
2.ª Leit. – Hebr 10, 5-10;
Evangelho – Lc 1, 39-45.

Neste último dias antes do Natal, a mensagem fundamental da Palavra de
Deus gira à volta da definição da missão de Jesus: propor um projecto de salva-
ção e de libertação que leve os homens à descoberta da verdadeira felicidade.

O Evangelho sugere que esse projecto de Deus tem um rosto: Jesus de
Nazaré veio ao encontro dos homens para apresentar aos prisioneiros e aos que
jazem na escravidão uma proposta de vida e de liberdade. Ele propõe um mundo
novo, onde os marginalizados e oprimidos têm lugar e onde os que sofrem en-
contram a dignidade e a felicidade. Este é um anúncio de alegria e de salvação,
que faz rejubilar todos os que reconhecem em Jesus a proposta libertadora que
Deus lhes faz. Essa proposta chega, tantas vezes, através dos limites e da fra-
gilidade dos “instrumentos” humanos de Deus; mas é sempre uma proposta que
tem o selo e a força de Deus.

A primeira leitura sugere que este mundo novo que Jesus, o descendente
de David, veio propor, é um dom do amor de Deus. O nome de Jesus é “a Paz”:
ele veio apresentar uma proposta de um “reino” de paz e de amor, não constru-
ído com a força das armas, mas construído e acolhido nos corações dos ho-
mens.

A segunda leitura sugere que a missão libertadora de Jesus visa o estabe-
lecimento de uma relação de comunhão e de proximidade entre Deus e os
homens. É necessário que os homens acolham esta proposta com disponibilida-
de e obediência – à imagem de Jesus Cristo – num “sim” total ao projecto de
Deus.
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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 – Desde 1989, a televisão pública Austríaca em conjunto com
a Escuteiros e Guias Austríacos elegem uma criança que transportará a Luz
desde Belém até ao seu país. Esta criança, escolhida pela inocência e pureza
que transmite, desloca-se até à gruta de Belém e recolhe a chama que será
transportada até Viena, na Áustria, onde se realiza uma cerimónia de intenso
simbolismo na qual a chama é partilhada com delegações de Escuteiros e
Guias de vários países.

É a esta grandiosa cerimónia que uma delegação portuguesa do Corpo
Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português, se associou, transportando
a luz até ao nosso país no dia 13 de Dezembro.

E de candeia em candeia esta chama que foi acesa em Belém, e que
já percorreu um total de 5600km sem nunca se apagar, chega finalmente esta
comunidade da Unidade Pastoral Esposende Centro/Sul.

(A luz entra pelo Centro e é entregue ao sacerdote, que a coloca junto da Coroa
do Advento ou no Presépio, enquanto se canta um cântico de aclamação da Luz.

Será a partir desta luz que se acende a 4.º vela da Coroa do Advento)

Comentarista – O nascimento de Jesus está próximo, mas a Caminhada de
Advento nas comunidades das oito paróquias da Unidade Pastoral de
Esposende Centro/Sul continua. Hoje celebramos o IV domingo do Advento.
A palavra-chave que vamos valorizar, a partir da Liturgia da Palavra, é
Acolhimento. O Evangelho vai apresentar-nos Maria como figura dos crentes,
que são felizes porque acolhem e crêem na palavra de Deus. Ela acreditou
e, por isso, é a verdadeira mãe do Senhor. E o Natal do Senhor está ali mesmo
à nossa beira!

Ainda uma última vez acenderemos uma vela da Coroa do Advento.
O Senhor agora está mais próximo. Neste Quarto Domingo toda a

Coroa ficará iluminada!
O Senhor Jesus vem ao nosso encontro. Mas ele não vem sozinho: é

nos braços da Virgem Mãe que iremos encontrá-lo.
Olhemos para ela e saberemos como se cumpre a vontade do Pai, e

como poderemos colocar nossa vida ao serviço dos irmãos!
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Pres. – Acendendo esta vela, nós vos pedimos, ó Deus,
que a luz da vossa graça
sempre nos preceda e acompanhe
para que, esperando ansiosamente
a vinda d'Aquele que a Virgem concebeu,
possamos obter a vossa ajuda nesta vida e na outra.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
Estando já três velas acesas, o sacerdote acende a quarta vela.

Depois de acender a vela acrescenta:
Pres. – Senhor nosso Deus,

guardai a Vossa família
que espera com fé a celebração do Natal do vosso Filho,
e concedei-nos a graça
de festejar o grande mistério da nossa salvação
com um coração novo e imensa alegria espiritual.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
Prossegue a Eucaristia com o Acto Penitencial

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.
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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 Colecta
Pres. – Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas,

para que nós, que pela anunciação do Anjo
conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho,
pela sua paixão e morte na cruz
alcancemos a glória da ressurreição.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura da Profecia de Miqueias (Miq 5, 1-4a)

"De ti sairá Aquele que há-de reinar sobre Israel"

Eis o que diz o Senhor:
«De ti, Belém-Efratá,
pequena entre as cidades de Judá,
de ti sairá aquele que há-de reinar sobre Israel.
As suas origens remontam aos tempos de outrora,
aos dias mais antigos.
Por isso Deus os abandonará
até à altura em que der à luz
aquela que há-de ser mãe.
Então voltará para os filhos de Israel
o resto dos seus irmãos.
Ele se levantará para apascentar o seu rebanho
pelo poder do Senhor,
pelo nome glorioso do Senhor, seu Deus.
Viver-se-á em segurança,
porque ele será exaltado até aos confins da terra.
Ele será a paz».

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

Refrão: Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar,
mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos.

Pastor de Israel, escutai,
Vós estais 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.
Nunca mais nos apartaremos de Vós,
fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome.
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Leitura da Epístola aos Hebreus (Hebr 10, 5-10)

"Eu venho para fazer a vossa vontade"

Irmãos:
Ao entrar no mundo, Cristo disse:
«Não quiseste sacrifício nem oblações,
mas formaste-Me um corpo.
Não Te agradaram holocaustos nem imolações pelo pecado.
Então Eu disse: ‘Eis-Me aqui;
no livro sagrado está escrito a meu respeito:
Eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade’».
Primeiro disse: «Não quiseste sacrifícios nem oblações,
não Te agradaram holocaustos nem imolações pelo pecado».
E no entanto, eles são oferecidos, segundo a Lei.
Depois acrescenta: «Eis-Me aqui:
Eu venho para fazer a tua vontade».
Assim aboliu o primeiro culto
para estabelecer o segundo.
É em virtude dessa vontade
que nós fomos santificados
pela oblação do corpo de Jesus Cristo,
feita de uma vez para sempre.

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
(Mt 1, 38)

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

Eis a escrava do Senhor:
faça-se em mim segundo a vossa palavra.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 1, 39-45)

"Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?"

Naqueles dias,
Maria pôs-se a caminho
e dirigiu-se apressadamente para a montanha,
em direcção a uma cidade de Judá.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
o menino exultou-lhe no seio.
Isabel ficou cheia do Espírito Santo
e exclamou em alta voz:
«Bendita és tu entre as mulheres
e bendito é o fruto do teu ventre.
Donde me é dado
que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?
Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos
a voz da tua saudação,
o menino exultou de alegria no meu seio.
Bem-aventurada aquela que acreditou
no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito
da parte do Senhor»..

Palavra da Salvação.

Proposta de Reflexão Homilética
Com Maria a Belém...

A caminho do Natal, a Liturgia do advento apresenta-nos várias pessoas
que prepararam o povo para a vinda do Messias: Jeremias, Baruc, Sofonias,
Miquéias, João Baptista...

Hoje aparece a figura privilegiada de uma mulher  que trouxe ao mundo o
próprio Salvador. Quem aguarda o Salvador não pode esquecer a sua mãe. Se
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quisermos entrar no espírito do Natal, devemo-nos aproximar de Maria. E as
Leituras bíblicas já nos fazem sentir o clima do Natal.

Deus escolhe instrumentos humildes e frágeis para realizar as suas obras.
A promessa que surgiu através do profeta Miquéias – "Ele próprio será a Paz"
(Shallon) – vêmo-la, agora a tornar-se realidade.Uma humilde e desconheci-
da jovem de Nazaré é escolhida por Deus e realiza a primeira viagem
missionária. (Lc 1,39-45).

Após a Anunciação, em que deu o seu "SIM" a Deus, “Maria pôs-se a
caminho... e dirigiu-se apressadamente para a montanha” para a casa
de Isabel.

Quem se põe a caminho tem algo a dar... a receber... a partilhar... A VISI-
TA de Maria era para servir... para partilhar a alegria. As nossas visitas são
encontros para partilhar com quem precisa de nós?

“Entrou em casa de Zacarias e ‘saudou’ Isabel”: Shallon (= Paz).
Shallon sintetizava o conjunto dos bens prometidos por Deus ao Povo... Maria
era mensageira dessa "PAZ".

Nas nossas Visitas, somos mensageiros de Paz?
Procuramos semear Paz na família, na comunidade, na sociedade?
Isabel, iluminada pelo Espírito Santo, compreendeu os acontecimentos  e

exclamou com toda alegria: "Bendita és tu entre as mulheres..." Lembra as
Palavras dirigidas a duas mulheres fracas e desconhecidas, Judite e Jael, de
quem Deus se serviu para libertar seu povo. (Jt 13,18; Jz 5,24)

Quem são realmente "bem aventurados?"
Os ricos, os poderosos?...
...ou os que estão ao serviço de Deus e do povo?
– Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor? –

lembra palavras de David ao receber a Arca da Aliança em Jerusalém...    Maria
é a nova Arca da aliança.

David exultou com a presença da arca da aliança...
Isabel exultou de alegria pela visita recebida...
Valorizamos as visitas recebidas?
São uma honra? (ou toleramos?)

“Bem-aventurada aquela que acreditou”...
É a primeira bem-aventurança que se encontra no Evangelho...
Maria é bem-aventurada porque confiou na Palavra de Deus. Acreditou
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nas palavras misteriosas do anjo. Aceitou também as conseqüências de seu
consentimento: aparecer grávida perante José e o público, sem poder explicar
o facto e provavelmente sem ser acreditada... Daí a sua alegria em casa de
Isabel, ao ver-se compreendida por alguém...

Nem sempre é fácil acreditar nas promessas do Senhor...
Maria ensina-nos que vale a pena confiar...
Então Maria prorrompe no canto do "Magnificat", pelas grandes coisas

realizadas nela e pela graça concedida à sua Parenta.
Sabemos louvar e agradecer a Deus as maravilhas que Deus continua

fazendo em nós?

"Maria permaneceu... três meses... e voltou..."
Permanecemos o tempo apenas necessário com os amigos,      sem perder

tempo e sem fazer perder tempo?
Maria ensina-nos três coisas:

1. Levar JESUS no coração – Maria levou a Isabel o que tinha de mais
precioso: Jesus. Tinha-o em seu seio e o sentia crescer cada dia. Preparar-se
para o Natal significa fazer nascer Jesus em nosso coração e manifestá-lo
com o nosso amor, com o nosso sorriso, com a nossa alegria.

2. A ALEGRIA de encontrar os amigos – Quando Maria e Isabel se en-
contraram, sentiram uma grande alegria. Quando Jesus vive em nós, também
nós podemos sentir mesma alegria ao encontrarmo-nos com os amigos.

3. A CARIDADE em primeiro lugar – Maria "foi às pressas" a Isabel para
se colocar a seu serviço. Neste dia em que já vivemos Natal, também nós
podemos fazer com alegria pequenos serviços para as pessoas que convivem
conosco. E, assim, com Maria, chegaremos a Belém...

(Após a homilia e depois do Credo)

Bênção das Mulheres Grávidas
(“Chamada”)

Pres. – Aproximem-se as mulheres grávidas que,
na Fé que professamos, se apresentam
para receberem as bênçãos de Deus
antes de darem à luz do mundo os seus filhos.
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Pres. – Deus é o Senhor de toda a vida.
É Ele quem determina a existência de cada homem e,
com a sua Providência,
dirige e conserva a vida de todos.
Nós acreditamos que isto tem aplicação
especialmente quando se trata de uma vida
nascida do matrimónio cristão,
já que essa vida será enriquecida a seu tempo,
no sacramento do Baptismo,
com o dom da própria vida divina.

É isto que se pretende exprimir
na bênção da mulher grávida,
para que ela aguarde
com sentimentos de fé e esperança
o tempo de dar à luz e,
colaborando com o amor de Deus,
ame desde já com afecto materno
o fruto que traz no seu ventre.

Por isso,
exaltemos e louvemos a Cristo Nosso Senhor,
fruto bendito do ventre sagrado da Virgem Puríssima,
que pelo mistério da Sua encarnação,
derramou sobre o mundo
a graça e bondade de Deus Pai.
E digamos com alegre confiança:

«Bendito sejais, Senhor,
pela Vossa bondade e misericórdia»

1. Bendito sejais, Senhor Jesus Cristo,
que quisestes assumir a nossa condição humana,
nascendo de uma mulher,
para que nós recebêssemos a adopção filial divina.

«Bendito sejais, Senhor, pela Vossa bondade e misericórdia»
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2. Bendito sejais, Senhor Jesus Cristo,
que não recusastes ser gerado num ventre materno,
mas quisestes que se ouvisse a aclamação:
«Bem-aventurado o ventre que Vos trouxe
e os peitos que Vos amamentaram».

«Bendito sejais, Senhor, pela Vossa bondade e misericórdia»

3. Bendito sejais, Senhor Jesus Cristo,
que dignificastes o sexo feminino,
por meio da Virgem Santa Maria,
a bendita entre as mulheres.

«Bendito sejais, Senhor, pela Vossa bondade e misericórdia»

4. Bendito sejais, Senhor Jesus Cristo,
que pregado na cruz,
nos destes como Mãe da Igreja
aquela que tínheis escolhido para Vossa Mãe.

«Bendito sejais, Senhor, pela Vossa bondade e misericórdia»

5. Bendito sejais, Senhor Jesus Cristo,
que, pelo ministério das mães, dais à Igreja novos filhos,
multiplicando e engrandecendo a sua alegria.

«Bendito sejais, Senhor, pela Vossa bondade e misericórdia»

Pres. – Oremos:
Senhor Deus, criador do género humano,
cujo Filho, pelo poder do Espírito Santo,
se dignou nascer da Virgem Maria,
para redimir e salvar os homens,
libertando-os da dívida do antigo pecado,
escutai com bondade as preces destas vossas servas,
que humildemente Vos suplicam
pela saúde dos filhos que vão nascer,
e concedei-lhes um parto feliz,
para que, entrando seus filhos na comunidade dos fiéis,
se dediquem plenamente ao Vosso serviço
e alcancem a vida eterna.
Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

R.: Amén.
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Pres. – Deus, que alegrou o mundo
pelo parto da bem-aventurada Virgem Maria,
encha de santa alegria os vossos corações
e vos conserve incólumes
juntamente com os vossos filhos.
Em nome do Pai e do Filho e do ✠ Espírito Santo!

R.: Amén.

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

Oração Universal
Pres. – Irmãos:

Cristo veio como pastor para nos guiar
e para instaurar entre nós a sua paz.
Elevemos para Ele a nossa oração
pela Igreja, pelo mundo e pelos homens,
dizendo com toda a confiança:

«Interceda por nós a Virgem cheia de graça!»

1. Pelo Papa N... e pelos bispos do mundo inteiro,
para que meditando na atitude de Maria,
como ela, sirvam a Deus nos que precisam,
oremos por intercessão de Maria.

2. Pelos povos que há muito estão em guerra,
para que as tréguas do Natal
façam nascer as condições de uma paz justa,
oremos por intercessão de Maria.

3. Pelos doentes, os pobres e os isolados,
para que encontrem, nesta festa do Natal,
quem reconheça a sua dignidade,
oremos por intercessão de Maria.

4. Pelos que se encontram longe de seus lares
e por todos os que trabalham no estrangeiro,
para que voltem com saúde a suas casas,
oremos por intercessão de Maria.
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5. Pelas famílias de cada um de nós
e pelas mães que mais trabalham nestes dias,
para que todos sirvam o Senhor com alegria,
oremos por intercessão de Maria.

Pres. – Senhor, Pai santo,
o vosso Filho veio até nós para fazer a vossa vontade.
Enchei-nos do seu Espírito de louvor,
para que, com Isabel e com a Virgem Maria,
possamos exultar e dar-Vos graças,
pelas maravilhas que Vós realizais.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
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, os dons que trazemos ao vosso altar

e santificai-os com o mesmo Espírito
que, pelo poder da sua graça,
fecundou o seio da Virgem Santa Maria.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Prefácio

V.: O Senhor esteja convosco.
R.: Ele está no meio de nós.
V.: Corações ao alto.
R.: O nosso coração está em Deus.
V.: Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
R.: 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, Deus fiel e justo,
porque Vos lembrastes das vossas promessas
e visitastes o vosso povo:
mandastes-nos o vosso Filho,
oferta perfeita na sua vida e no seu corpo,
para nos obter a redenção.
Ele que, por Maria, santificou e alegrou,
mesmo antes de nascer,
todos os justos do Antigo Testamento,
visitando Isabel.
Ele que continua a santificar-nos
e a dar-nos a verdadeira alegria em cada Natal,
até à sua última vinda.
Ele que é a maior "prenda" que tínheis para nos dar,
na magnanimidade do vosso amor por nós.
É por isso que, exultando de alegria nestas vésperas do Natal,
com os Anjos e os Santos proclamamos a Vossa glória,
cantando 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:
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 e nossa Mãe,
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 N...,
o nosso Arcebispo N...,
seus bispos auxiliares e 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.

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.
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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 nos afastam de Vós.
Visitai-nos na Vossa bondade;
e a exemplo de Maria e Isabel,
proclamaremos os Vossos louvores,
enquento esperamos, em jubilosa expectativa,
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,

 pela vossa visita alegrastes João, o Vosso percursor,
 e todos os que Vos esperavam.
 Reuni, hoje, num só corpo, o povo dos crentes,
e concedei-lhes a graça,
de festejar na alegria, e no amor redobrados,
 o dia da Vossa vinda, 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 convidadospara 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.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Tendo recebido neste sacramento

o penhor da redenção eterna,
nós Vos pedimos, Senhor:
quanto mais se aproxima a festa da nossa salvação,
tanto mais cresça em nós o fervor
para celebrarmos dignamente
o mistério do Natal do vosso Filho.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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.

Maria e José, que vão acampar num estábulo... e é Natal!...
 É Natal, se os abraços e votos falam ao coração,

e nos faz cantar: A todos, Feliz Natal!...

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.
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         Partilha da Luz da Paz de Belém
Comentarista – Acolhemos a Luz da Paz de Belém.

Agora é a nossa vez
de aquecer os nossos corações com a Luz da Paz de Belém.
Esta luz que é ao mesmo tempo tão frágil e tão poderosa.
Frágil porque é apenas uma pequena chama numa vela.
Poderosa pelo que representa e transmite
ao coração de cada um de nós.
Esta é uma Luz que viaja de mão em mão sem se apagar...
Que se reforça em cada partilha...
Que vive a Paz,
comunga a Paz,
soleniza a Paz,
partilha a Paz
e transmite a Paz em a cada um de nós,
porque vem de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz.
Assumamos, cada um de nós,
o papel de mensageiros da paz
através desta chama que vem desde Belém..

Pres. – Recebei esta Luz da Paz que nos chegou desde Belém
e partilhai-a com cada pessoa que encontrardes.
Que este gesto de partilha
leve o amor do Menino Deus
a todos quantos a recebam
e, através dela,
a sua mensagem de Paz e Salvação.

(O  Sacerdote distribui a luz)

Pres. – Ide e levai a Luz da Paz de Belém a todos.
Partilhai-a com alegria e entusiasmo.
Levai com ela um sorriso de esperança
e um abraço de Paz.
E mostrai-a na vossa janela na Noite de Natal.
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 Bênção Final
Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Deus que em Cristo manifestou a sua verdade e o seu amor,
faça de vós mensageiros do Evangelho da Paz
e testemunhas do seu amor no mundo.

R.: Amén.

Pres. – Nosso Senhor Jesus Cristo,
Luz dos povos que resplandece no rosto da Igreja,
dirija os vossos passos,
confirme as vossas palavras
e dê fecundidade aos vossos gestos.

R.: Amén.

Pres. – O Espírito do Senhor esteja sobre vós,
para que, percorrendo os caminhos do mundo,
possais evangelizar os pobres
e consolar os corações atribulados.

R.: Amén.

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

R.: Amén.

Maria e José, que vão acampar num estábulo... e é Natal!...
 É Natal, se os abraços e votos falam ao coração,

e nos faz cantar: A todos, Feliz Natal!...

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




