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IV Domingo do Advento
Ano A

AAAAAcolhcolhcolhcolhcolher parer parer parer parer para gera gera gera gera gerar vidaar vidaar vidaar vidaar vida...............
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4.º  Domingo do Advento
(Acolher a Vida plena)

1.ª Leit. – 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16;
Salmo – Sal 88, 2-3. 4-5. 27 e 29;
2.ª Leit. – Rom 16, 25-27;
Evangelho – Lc 1, 26-38.

A liturgia deste último Domingo do Advento refere-se repetida-

mente ao projecto de vida plena e de salvação definitiva que Deus tem

para oferecer aos homens. Esse projecto, anunciado já no Antigo Testa-

mento, torna-se uma realidade concreta, tangível e plena com a Incarnação

de Jesus.

A primeira leitura apresenta a "promessa" de Deus a David.

Deus anuncia, pela boca do profeta Natã, que nunca abandonará o seu

Povo nem desistirá de o conduzir ao encontro da felicidade e da realiza-

ção plenas. A "promessa" de Deus irá concretizar-se num "filho" de David,

através do qual Deus oferecerá ao seu Povo a estabilidade, a segurança,

a paz, a abundância, a fecundidade, a felicidade sem fim.

A segunda leitura chama a esse projecto de salvação, preparado

por Deus desde sempre, o "mistério"; e, sobretudo, garante que esse

projecto se manifestou, em Jesus, a todos os povos, a fim de que a huma-

nidade inteira integre a família de Deus.

O Evangelho refere-se ao momento em que Jesus encarna na

história dos homens, a fim de lhes trazer a salvação e a vida definitivas.

Mostra como a concretização do projecto de Deus só é possível quando

os homens e as mulheres que Ele chama aceitam dizer "sim" ao projecto

de Deus, acolher Jesus e apresentá-l'O ao mundo.
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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. – Ainda uma última vez
acenderemos uma vela da Coroa do Advento.
O Senhor agora está mais próximo.
Neste Quarto Domingo toda a Coroa será 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,
como se recebe Cristo Jesus
e como poderemos colocar nossa vida a serviço dos irmãos!
Celebremos com alegria o Natal próximo,
recordando as palavras do Apóstolo:
"Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados
e não haverá sombra em vossas faces!" .

Estando já acesas as três velas, o sacerdote acende a quarta.
Depois de acender a vela acrescenta:

Pres. – Vós, Senhor nosso Deus,
falastes ao coração da Virgem Maria e ao humilde José.
Não vos dirigistes aos grandes do mundo.
Não houve meios de comunicação para divulgar a notícia
da vinda do vosso Filho ao mundo.
Fazei-nos compreender e admirar
o "sim" da Virgem Maria e, como ela,
nós saibamos aceitar a vossa vontade.
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
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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. – 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.
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Liturgia da Palavra
Leitura do Segundo Livro de Samuel       (2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16)

O reino de David permanecerá eternamente na presença do Senhor

Quando David já morava em sua casa
e o Senhor lhe deu tréguas
de todos os inimigos que o rodeavam,
o rei disse ao profeta Natã:
"Como vês, eu moro numa casa de cedro,
e a arca de Deus está debaixo de uma tenda".
Natã respondeu ao rei:
"Faz o que te pede o teu coração,
porque o Senhor está contigo".
Nessa mesma noite, o Senhor falou a Natã, dizendo:
"Vai dizer ao meu servo David: Assim fala o Senhor:
Pensas edificar um palácio para Eu habitar?
Tirei-te das pastagens onde guardavas os rebanhos,
para seres o chefe do meu povo de Israel.
Estive contigo em toda a parte por onde andaste
e exterminei diante de ti todos os teus inimigos.
Dar-te-ei um nome tão ilustre
como o nome dos grandes da terra.
Prepararei um lugar para o meu povo de Israel:
e nele o instalarei para que habite nesse lugar,
sem que jamais tenha receio
e sem que os perversos tornem a oprimi-lo como outrora,
quando Eu constituía juízes no meu povo de Israel.
Farei que vivas seguro de todos os teus inimigos.
O Senhor anuncia que te vai fazer uma casa.
Quando chegares ao termo dos teus dias
e fores repousar com teus pais
estabelecerei em teu lugar
um descendente que há-de nascer de ti
e consolidarei a tua realeza.
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Ele construirá um palácio ao meu nome
e Eu consolidarei para sempre o teu trono real.
Serei para ele um pai e ele será para Mim um filho.
A tua casa e o teu reino
permanecerão diante de Mim eternamente
e o teu trono será firme para sempre.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 88 (89), 2-3.4-5.27 e 29 (R. cf. 2a)

Refrão: Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor.

Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor
e para sempre proclamarei a sua fidelidade.
Vós dissestes: "A bondade está estabelecida para sempre",
no céu permanece firme a vossa fidelidade.

"Concluí uma aliança com o meu eleito,
fiz um juramento a David meu servo:
'Conservarei a tua descendência para sempre,
estabelecerei o teu trono por todas as gerações'".
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"Ele Me invocará: 'Vós sois meu Pai,
meu Deus, meu Salvador'.
Assegurar-lhe-ei para sempre o meu favor,
a minha aliança com ele será irrevogável".

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
(Rom 16,25-27)

O mistério encoberto desde os tempos eternos foi agora manifestado.

Irmãos:

Àquele que tem o poder de vos confirmar,

segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo

–  a revelação do mistério encoberto desde os tempos eternos

mas agora manifestado

e dado a conhecer a todos os povos

pelas escrituras dos Profetas

segundo a ordem do Deus eterno,

dado a conhecer a todos os gentios

para que eles obedeçam à fé –

a Deus, o único sábio,

por Jesus Cristo,

seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amen.
Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Lc 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 São Lucas
(Lc 1,26-38)

"Conceberás e darás à luz um Filho"

Naquele tempo,
o Anjo Gabriel foi enviado por Deus
a uma cidade da Galileia chamada Nazaré,
a uma Virgem desposada com um homem chamado José.
O nome da Virgem era Maria.
Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo:
"Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo;
bendita és tu entre as mulheres".

(Rezar a 1.ª parte da Avé Maria)
Ela ficou perturbada com estas palavras
e pensava que saudação seria aquela.
Disse-lhe o Anjo: "Não temas, Maria,
porque encontraste graça diante de Deus.
Conceberás e darás à luz um Filho,
a quem porás o nome de Jesus.
Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo.
O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David;
e o seu reinado não terá fim".
Maria disse ao Anjo:
"Como será isto, se eu não conheço homem?"
O Anjo respondeu-lhe:
"O Espírito Santo virá sobre ti
e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus.
E a tua parenta Isabel
concebeu também um filho na sua velhice
porque a Deus nada é impossível".
Maria disse então:
"Eis a escrava do Senhor;
faça-se em mim segundo a tua palavra".

(Rezar a Santa Maria)
Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética
Estamos no último dos quatro Domingos do Advento! Estamos já

em plena Semana Santa do Natal, que se inicia a 17 de dezembro. A
Igreja, agora, é toda atenção, toda contemplação do mistério da
Encarnação, preparando-se para celebrar o Natal do Senhor. A Sua
vinda é a nossa salvação, a Sua chegada é o anúncio da esperança a
todos os povos, a toda a humanidade. A celebração anual do Natal de
Jesus recorda-nos que o nosso Deus não é de longe, mas de perto, de
pertinho da humanidade toda e de cada um de nós. O Filho eterno do
Pai fez-se homem para encher de Vida divina a nossa existência humana.
É este o Mistério de que fala São Paulo na segunda leitura da Missa de
hoje: “mistério encoberto desde os tempos eternos mas agora
manifestado e dado a conhecer a todos os povos pelas escrituras
dos Profetas segundo a ordem do Deus eterno, dado a conhecer a
todos os gentios para que eles obedeçam à fé”. Antes, parecia que
Deus era Deus somente de Israel, esquecendo os outros povos, a grande
massa da humanidade. Agora, não! Com a aproximação do Santo Natal,
contemplamos a benevolência de Deus para toda a humanidade: no
segredo do seu coração havia um amoroso e misterioso projeto: salvar
toda a humanidade pelo fruto que haveria de vir da raça de Israel, da
tribo de Judá, da Casa de David.

O que nos deve encantar neste Domingo não é só a grandiosidade
desse Mistério, dessa surpresa de um Deus que, desde sempre, se
preocupou com todos, com toda a humanidade e não só com Israel... o
que nos deve encantar é também o modo como o Senhor realiza o seu
desígnio: Ele age no escondido da história humana, no mais simples das
nossas vidas, nas humildes decisões da nossa existência. Pensemos
bem! Primeiro, o rei David, humilde pastor de Belém, mais novo dos
muitos filhos do velho Jessé. E Deus escolheu-o para rei e para dele
fazer uma dinastia da qual nasceria o Messias. David, que desejava
humildemente construir uma Casa, um Templo para o Senhor, fica a
saber que é Deus quem lhe construirá uma Casa, isto é, uma Dinastia,
uma descendência, da qual nascerá Aquele bendito Descendente que
enche de alegria o nosso coração: “O Senhor anuncia que te vai
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fazer uma casa. Quando chegares ao termo dos teus dias e fores
repousar com teus pais estabelecerei em teu lugar um descendente
que há-de nascer de ti e consolidarei a tua realeza. Ele construirá
um palácio ao meu nome e Eu consolidarei para sempre o teu trono
real. Serei para ele um pai e ele será para Mim um filho. A tua casa
e o teu reino permanecerão diante de Mim eternamente e o teu
trono será firme para sempre”. Eis a bondade do Senhor, que de um
simples pastorzinho fará nascer o Salvador que reina para sempre.
Depois, podemos pensar em José, naquele que tinha recebido como
prometida em casamento uma jovem virgem chamada Maria... José,
homem simples, homem de Deus. Membro pobre da família real de
David, simples artesão. Homem de Deus, que vivia na justiça do Senhor,
praticando a Lei do Deus de Israel. E o Senhor, misteriosamente
escolhe-o para ser o esposo daquela na qual se cumprirão as palavras
do Senhor. Recordemo-nos do Evangelho segundo S. Mateus: “José,
filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que
nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu
o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de
seus pecados” (Mt 1,20-21). Pobre José! Bendito José! Jamais esperaria
tal coisa, tal gesto imprevisto do Santo de Israel! Ele, um simples
carpinteiro, cuidador, tutor, guardador, de um filho que não seria seu
filho! Ele escutaria, doravante, o Filho Eterno do Eterno Pai, chamá-lo
de pai!

Finalmente, pensemos em Maria. Aqui a surpresa de Deus chega
ao máximo. Uma jovenzinha pobre, uma virgem sem nome importante,
perdida nas montanhas do norte da Terra Santa, em Nazaré da Galileia.
E o Senhor Deus dirige-lhe a palavra, faz-lhe a mais deslumbrante
proposta que um pobre filho de Eva jamais escutara: ser, virginalmente,
a mãe do Messias, a Mãe do Filho de Deus, a Terra bendita e santa na
qual brotaria a Raiz de Jessé, o Rebento prometido; ser a doce a Aurora
do Dia sem fim, ser a Estrela d’Alva que prenuncia o Sol eterno! “Ave,
cheia de graça, o Senhor está contigo! Não temas, Maria, porque
encontraste graça diante de Deus!” São Bernardo de Claraval, no
século XII, imaginando este encontro inaudito, entre a Virgem e o Anjo,
diz a Nossa Senhora: “Ouviste, ó Virgem, que vais conceber e dar à
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luz um filho, não por obra de homem, mas do Espírito Santo. O
Anjo espera tua resposta. Também nós, Senhora, miseravelmente
esmagados por uma sentença de condenação, esperamos tua
palavra de misericórdia. Eis que te é oferecido o preço de nossa
salvação; se consentes, seremos livres; com uma breve resposta
tua seremos chamados à vida! Ó Virgem cheia de bondade, o pobre
Adão, expulso do paraíso com a sua mísera descendência, implora
a tua resposta; Abraão a implora, David a implora. Os outros
patriarcas, teus antepassados, que também habitam a região da
sombra da morte, suplicam esta resposta. O mundo inteiro a espera,
prostrado a teus pés. E não é sem razão, pois da tua palavra
depende o alívio dos infelizes, a redenção dos cativos, a liberdade
dos condenados, enfim, a salvação de todos os filhos de Adão, de
toda a tua raça. Apressa-te, ó Virgem, em dar a tua resposta! Porque
demoras? Porque hesitas? Crê, consente, recebe! Abre, Virgem
santa, o teu coração à fé, os teus lábios ao consentimento, o teu
seio ao Criador. Levanta-te pela fé, corre pela entrega a Deus,
abre pelo consentimento. ‘Eis aqui a serva do Senhor, diz a Virgem;
faça-se e mim segundo a tua palavra’!”

Tão grande plano de Deus, tão grande salvação, deu-se na
simplicidade de vidas humanas que foram dizendo sim ao Senhor, que
se foram abrindo para ele nas pequenas e escondidas ocasiões da vida:
Maria, a Virgem, José, o pobre descendente de David, David, o pastor
que se tornou rei... E agora – ainda hoje – o Senhor vem e convida-nos
a nós – a mim e a ti – a que abramos a nossa vida, o nosso pequeno
quotidiano, para a sua presença. Através de cada um de nós ele deseja
continuar a obra da salvação, a marca da sua presença neste mundo
enfermo e cansado.

Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, esposo da virgem,
São David, rei e profeta, intercedei por nós, para que sejamos
dóceis e úteis instrumentos da salvação que Deus hoje quer revelar
e atuar no coração dos homens e do mundo. Que através da nossa
pobre vida, vivida com disponibilidade, o Senhor Jesus seja visto
no nosso mundo tão confuso, tão disperso, tão superficial e
ameaçado por tantas trevas. Amén.
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Celebração da Penitência
Proposta de Exame de consciência

Comentador – Depois de termos ouvido a Palavra que o Senhor
dirige hoje a cada um de nós, vamos agora, numa atitude gene-
rosa, confrontar a nossa vida com essa Palavra e pedir força para
recomeçar uma vida nova.

Leitor 1 – Amarás o Senhor teu Deus, com toda a tua alma, todo
o teu coração, com todas as tuas forças.

Leitor 2 – Que lugar ocupa Deus na minha vida?
Que imagem tenho de Deus?
Deus é para mim um Pai amigo
ou um ser todo poderoso de quem tenho medo?
Quem é Jesus Cristo para mim:
Um amigo que dá a vida por mim
ou alguém que exige algo de mim?
Quem é para mim o Espírito Santo?
Sinto-O na minha vida?
Qual o meu relaciomanemto com Deus?
Procuro ler, estudar e meditar a Palavra de Deus?
Que importância tem a Bíbia na minha vida?

Leitor 1 – Santificar os Domingos e dias Santos

Leitor 2 – O que é o Domingo para mim?
Vivo-o como Dia do Senhor ou como dia de diversão?
Ao Domingo santifico-me

ou vivo para os prazeres mundanos?
Como participo na Eucaristia?
Para cumprir um preceito e costume
ou para celebrar o mistério da fé,
isto é, o mistério da Morte e Ressurreição de Jesus?
Participo na Eucaristia ou sou simples espectador ?
Comungo assiduamente e com a devida preparação?

Cantar: Pecamos, Senhor, tende conpaixão de nós.
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Leitor 1 – Vigiai e orai, para não cairdes em tentação.
             Jesus passava noites inteiras a rezar.

Leitor 2 – O que é para mim rezar? Rezo habitualmente?
Quando rezo estou a conversar com Deus Pai,
ou com um senhor que não sei quem é?
Como é que falo com Jesus e com o Espírito Santo?
Como é que falo com Maria?
Porque é que rezo?
Para pedir a Deus as coisas que em agradam?
Quando tudo me corre bem

lembro-me de Deus, de Maria e dos Santos?
Sei rezar? Gosto de rezar?
Quando digo o "Pai Nosso"

estou consciente do que estou a dizer?

Leitor 1 – Sede perfeitos como o Pai do Céu é perfeito.
Os sacramentos são dons, graças de Deus,
para podermos crescer e sermos mais perfeitos.

Leitor 2 – Como vivo os sacramentos?
Que importância têm para mim os sacramentos?
Como celebro e preparo os sacramentos?
Para mim os sacramentos, a começar pela Eucaristia,
são dons, graças de Deus,
que me comprometem
e me fazem crescer em santidade,
ou são actos religiosos?
O que é para mim ser baptizado?
O que é para mim comungar?
O que é para mim confessar?
O que é  para mim ser confirmado?
O que é para mim casar na Igreja?

Cantar: Pecamos, Senhor, tende conpaixão de nós.

Leitor 1 – Honra pai e mãe e outros legítimos superiores.
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Leitor 2 – Respeito a família?
Honro e a minha família sente-se honrada por mim?
Dou mais importância aos meus familiares

ou aos vizinhos?
Vivo mais tempo na família ou fora da família?
Procuro fazer unidade com a família?

Como filho ou filha, obedeço aos pais?
Cumpro as suas ordens? Rezo por Eles?
Apesar das minhas discordâncias s

into que eles querem o meu bem?
Se namoro, como preparo o meu matrimónio?
O que é para mim construir uma família?
Aceito construir uma família pela Palavra de Deus?

Como Marido ou esposa,
amo o meu marido ou esposa?
Estou a ser fiel ao compromisso do meu casamento?
Sinto que a minha esposa ou marido

se sente feliz a meu lado?
Dou à família tempo e felicidade?
Há verdadeira fidelidade conjugal?
Qual a minha relação com os filhos?
Vejo neles um dom de Deus?
Acredito que eles são filhos de Deus?
Como educo os meus filhos,

com palavras e mandatos
ou com testemunhos e exemplos?

Como educo na fé os filhos?
Que imagem de Deus lhes transmito?
Que imagem da Igreja e da Religião lhes transmito?
Eles gostam da fé em que os educo?
Procuro rezar em família?
A minha família é uma verdadeira Igreja doméstica?
A minha família vive em unidade com a Paróquia?
Colaboro na construção da paróquia?

Cantar: Pecamos, Senhor, tende conpaixão de nós.
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Leitor 1 – Dou-vos um mandamento novo: amai-vos uns aos
outros como Eu vos amei. Conhecerão que sois meus discípu-
los se vos amardes uns aos outros.

Leitor 2 – Estou convencido que a caridade
é o mais importante na vida cristã?
Procuro amar, servindo, ajudando,saindo de mim?
Sou egoista, avarento, ciumento?
Dedico-me aos mais pobres, doentes, marginalizados?

Leitor 1 – Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e
não sereis condenados.

Leitor 2 – Faço juizos temerários?
Levanto falsos testemunhos?
Falo da vida dos outros?
Digo o que os outros dizem sem saber a verdade?
Tenho coragem de repor a verdade
quando fiz afirmações falsas?
Defendo o bom nome do próximo?

Leitor 1 – Não furtarás nem cobiçarás as coisas dos outros

Leitor 2 – Respeito tudo o que é dos outros?
     Se defraudei alguém já restituí? Como?
    Roubei a boa fama de alguma pessoa,

levantando falsos testemunhos?
    Tenho inveja pelo facto de outros

terem mais ou melhores coisas?
Como tenho crescido na vida?

Os meus negócios são lícitos e honestos?

 Cantar: Pecamos, Senhor, tende conpaixão de nós.

Rito da Reconciliação

O Sacerdote convida todos a se ajoelharem.

De pé, diante da cruz, ele convida à penitência com estas palavras:
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Pres. – Irmãos e irmãs:
Mais uma vez Deus nos chama à conversão. Rezemos a
fim de obter a graça de uma vida nova em Cristo Senhor.
Rezemos juntos ao Senhor:
Kyrie eleison.

Pres. – Senhor Jesus, que curavas os enfermos e abrias os olhos
aos cegos, tu que perdoaste a mulher pecadora e confir-
maste Pedro no teu amor, perdoa os nossos pecados e
dá-nos um coração novo para podermos viver na perfei-
ta comunhão.
Kyrie eleison.

Pres. – Senhor Jesus, que quiseste ser chamado amigo dos pe-
cadores, pelo mistério da tua morte e ressurreição, li-
vra-nos dos nossos pecados e concede-nos a paz, para
que demos frutos de caridade, de justiça e de verdade.
Kyrie eleison.

Pres. – Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tiras os
pecados do mundo, concede-nos a reconciliação com o
Pai, na graça do Espírito Santo, e faze de nós criaturas
novas para o louvor da tua glória.
Kyrie eleison.

Pres. – Senhor Jesus Cristo, na tua grande misericórdia, tem
piedade de nós, não olhes os nossos pecados e cancela
todas as nossas culpas; cria em nós um coração puro e
renova em nós um espírito de fortaleza e de santidade.
Kyrie eleison.

Pres. – Senhor Jesus, que ordenaste que nos amemos uns aos
outros, até o dom da vida, infunde em nós o teu Espírito
de caridade e de unidade, de comunhão e de misericór-
dia, a fim de que possamos amar-nos e perdoar-nos sem-
pre, como tu nos perdoas e nos amas.
Kyrie eleison.
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De Joelhos, com os olhos cravados na Cruz,

recebemos o Perdão

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!

Prossegue a Eucaristia na forma habitual com o Ofertório

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

A boa nova que acabamos de ouvir
nestes dias que precedem o Natal,
inspire as nossas súplicas e orações
pela Igreja, pelo mundo e pelos homens
e nos leve a dizer confiadamente:

«Interceda por nós a Virgem cheia de graça».

1. Pela Igreja una, santa e apostólica,
a casa prometida por Deus a David,
para que Maria seja sempre o seu modelo,
oremos por intercessão de Maria.
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2. Pelos grandes e poderosos deste mundo
e pelos chefes e governantes das nações,
para que reconheçam que sem Deus nada é seguro,
oremos por intercessão de Maria.

3. Pelos fiéis, pelos religiosos e pelos catecúmenos,
para que, imitando a humildade de Maria,
encontrem graça aos olhos do Senhor,
oremos por intercessão de Maria.

4. Pelos pais que esperam um filho,
e pelos meninos que não conhecem os seus pais,
para que o Natal lhes revele o Salvador,
oremos por intercessão de Maria.

5. Por esta assembleia dominical,
para que receba a graça de anunciar
o mistério que lhe foi manifestado,
oremos por intercessão de Maria.

Pres. – Escutai, Senhor, as nossas súplicas,
e preparai os nossos corações
para acolherem o vosso Filho, luz do mundo,
com a fé e a simplicidade de Maria.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção das Mulheres Grávidas

Pres. – Aproximem-se as mulheres grávidas
que se apresentam para receberem as bênçãos de Deus
antes de darem à luz do mundo os seus filhos.

(Chamada)

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»
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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»

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»
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Pres. – Oremos:
Senhor Deus, criador do género humana,
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.

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.

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.
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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,

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

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.
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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.
É Ele que, para salvar a humanidade,
devia nascer no mundo.
É Ele, o Filho do Altíssimo,
que o anjo anuncia à Virgem Imaculada
e que, à sombra do Espírito Santo,
ela acolhe pela fé.
É Ele, o Emanuel, Deus connosco,
que Maria traz com ternura e o dá ao mundo,
para ser nosso companheiro de todos os dias,
nosso irmão e nosso Salvador.
É Ele que vem realizar
as promessas feitas a Israel;
satisfazer, e mesmo ultrapassar,
a esperança das nações.
É Ele que, por José,
é o Messias esperado da descendência de David.
É por Ele que os anjos, servidores diante de Vós,
adoram a vossa glória
e os santos proclamam os vossos louvores.
Permiti-nos juntar as nossas vozes às deles
para cantarmos com alegria:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Nós Vos glorificamos, Pai santo,
porque sois grande,
e tudo criastes com sabedoria e amor.

Formastes o homem à vossa imagem
e lhe confiastes o universo,
para que, servindo-Vos unicamente a Vós, seu Criador,
exercesse domínio sobre todas as criaturas.
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E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade,
não o abandonastes ao poder da morte,
mas, na vossa misericórdia, a todos socorrestes,
para que todos aqueles que Vos procuram
Vos encontrem.

Repetidas vezes fizestes aliança com os homens
e pelos profetas os formastes na esperança da salvação.

De tal modo amastes o mundo, Pai santo,
que chegada a plenitude dos tempos,
nos enviastes como Salvador o vosso Filho Unigénito:
feito homem pelo poder do Espírito Santo
e nascido da Virgem Maria,
viveu a nossa condição humana,
em tudo igual a nós, excepto no pecado;
anunciou a salvação aos pobres,
a libertação aos oprimidos e a alegria aos que sofrem.

Para cumprir o vosso plano salvador,
voluntariamente Se entregou à morte,
e com a sua ressurreição
destruiu a morte e restaurou a vida.

E a fim de vivermos, não já para nós próprios
mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou,
de Vós, Pai misericordioso,
enviou aos que n'Ele crêem o Espírito Santo,
como primícias dos seus dons,
para continuar a sua obra no mundo
e consumar toda a santificação.

Nós vos pedimos, Senhor,
que o Espírito Santo santifique estes dons,
para que se convertam
no Corpo ✠ e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo,
ao celebrarmos este grande mistério
que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna.
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Quando chegou a hora
em que ia ser glorificado por Vós, Pai santo,
tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até ao fim.

E durante a Ceia, tomou o pão,
abençoou-o, partiu-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,
tomou o cálice com vinho,
e, dando graças, 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 nossa redenção,

recordamos a morte de Cristo

e a sua descida à mansão dos mortos;

proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos Céus;
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e, esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos o seu Corpo e Sangue,
o sacrifício do vosso agrado
e de salvação para todo o mundo.

Olhai, Senhor, para esta oblação
que preparastes para a Vossa Igreja;
e concedei, por vossa bondade,
a quantos vamos participar
do mesmo pão e do mesmo cálice,
que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo,
sejamos em Cristo uma oferenda viva
para louvor da vossa glória.

Lembrai-Vos agora, Senhor,
de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício:
o vosso servo o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge
e todos os Bispos e ministros sagrados,
os membros desta assembleia,
todo o vosso povo santo,
e todos aqueles que Vos procuram de coração sincero.

Lembrai-Vos também
dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo
e de todos os defuntos cuja fé só Vós conhecestes.

E a todos nós, vossos filhos,
concedei, Pai de misericórdia,
a graça de alcançarmos a herança do Céu,
com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,
os Apóstolos e todos os Santos,
para que, no vosso reino,
com a criação inteira liberta do pecado e da morte,
cantemos eternamente a vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.

Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.
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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.

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,
enquanto 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,

que prometeste a Vossa paz
aos corações de boa vontade e às mãos inocentes:
nestas vésperas de Natal,
disponde o nosso coração
para receber a Vossa paz
e a vivermos com os outros como irmãos,
como é da 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. – 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.
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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..

Vigiai!.... Preparai!.... Alegrai-vos!... Acolhei!...
... e é Natal!...
É Natal se as pessoas são muito mais amigas!
É Natal, se as famílias se tornam mais unidas!
É Natal, se os abraços e votos falam ao coração,

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

Pres. – Com votos de um Santo Natal

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


