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IV Domingo do Advento
Ano A

AAAAAcolhimento...colhimento...colhimento...colhimento...colhimento...AAAAAcolhimento...colhimento...colhimento...colhimento...colhimento...
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4.º  Domingo do Advento
(Acolher)

1.ª Leit. – IIs 7, 10-14;
Salmo – Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6;
2.ª Leit. – Rom 1, 1-7;
Evangelho – Mt 1, 18-24.

A liturgia deste domingo diz-nos, fundamentalmente, que Jesus é o

“Deus-connosco”, que veio ao encontro dos homens para lhes oferecer

uma proposta de salvação e de vida nova.

Na primeira leitura, o profeta Isaías anuncia que Jahwéh é o Deus

que não abandona o seu Povo e que quer percorrer, de mãos dadas com

ele, o caminho da história… É n’Ele (e não nas sempre falíveis seguran-

ças humanas) que devemos colocar a nossa esperança.

Na segunda leitura, sugere-se que, do encontro com Jesus, deve

resultar o testemunho: tendo recebido a Boa Nova da salvação, os segui-

dores de Jesus devem levá-la a todos os homens e fazer com que ela se

torne uma realidade libertadora em todos os tempos e lugares.

O Evangelho apresenta Jesus como a incarnação viva desse “Deus

connosco”, que vem ao encontro dos homens para lhes apresentar uma

proposta de salvação. Contém, naturalmente, um convite implícito a aco-

lher de braços abertos a proposta que Ele traz e a deixar-se transformar

por ela.
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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 duas velas, o sacerdote acende a terceira,
enquanto se canta:

Solo: Aclamai! Aclamai! Aclamai! A Virgem Mãe há-de ser.
Ele vem, Ele vem, Ele vem, de Maria a Luz vais nascer.

Depois de acender a vela, o sacerdote acrescenta:
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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

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.
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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 do Livro de Isaías     (Is 7, 10-14)

«A virgem conceberá»

Naqueles dias,
o Senhor mandou ao rei Acaz a seguinte mensagem:
«Pede um sinal ao Senhor teu Deus,
quer nas profundezas do abismo,
quer lá em cima nas alturas».
Acaz respondeu:
«Não pedirei, não porei o Senhor à prova».
Então Isaías disse:
«Escutai, casa de David:
Não vos basta que andeis a molestar os homens
para quererdes também molestar o meu Deus?
Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal:
a virgem conceberá e dará à luz um filho
e o seu nome será Emanuel».

Palavra do Senhor.
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Salmo Responsorial
Salmo 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6 (R. 7c e 10b)

Refrão: Venha o Senhor: é Ele o rei glorioso.

Do Senhor é a terra e o que nela existe,
o mundo e quantos nele habitam.
Ele a fundou sobre os mares
e a consolidou sobre as águas.

Quem poderá subir à montanha do Senhor?
Quem habitará no seu santuário?
O que tem as mãos inocentes e o coração puro,
que não invocou o seu nome em vão nem jurou falso.

Este será abençoado pelo Senhor
e recompensado por Deus, seu Salvador.
Esta é a geração dos que O procuram,
que procuram a face do Deus de Jacob.

Leitura da Epístola o Apóstolo S. Paulo aos Romanos
(Rom 1, 1-7)

Jesus Cristo, nascido da descendência de David, segundo a carne

Paulo, servo de Jesus Cristo,
apóstolo por chamamento divino,
escolhido para o Evangelho
que Deus tinha de antemão prometido pelos profetas
nas Sagradas Escrituras, acerca de seu Filho,
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nascido da descendência de David, segundo a carne,
mas, pelo Espírito que santifica,
constituído Filho de Deus em todo o seu poder
pela sua ressurreição de entre os mortos:
Ele é Jesus Cristo, Nosso Senhor.
Por Ele recebemos a graça e a missão de apóstolo,
a fim de levarmos todos os gentios a obedecerem à fé,
para honra do seu nome,
dos quais fazeis parte também vós,
chamados por Jesus Cristo.
A todos os que habitam em Roma,
amados por Deus e chamados a serem santos,
a graça e a paz de Deus nosso Pai
e do Senhor Jesus Cristo.

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
(Mt 1, 23)

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

A Virgem conceberá e dará à luz um Filho,
que será chamado Emanuel, Deus connosco.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 1, 18-24)

Jesus nascerá de Maria, noiva de José, filho de David

O nascimento de Jesus
deu-se do seguinte modo:
Maria, sua Mãe, noiva de José,
Antes de terem vivido em comum,
encontrara-se grávida
por virtude do Espírito Santo.
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Mas José, seu esposo,
que era justo e não queria difamá-la,
resolveu repudiá-la em segredo.
Tinha ele assim pensado,
quando lhe apareceu num sonho
o Anjo do Senhor, que lhe disse:
«José, filho de David,
não temas receber Maria, tua esposa,
pois o que nela se gerou
é fruto do Espírito Santo.
Ela dará à luz um Filho
e tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus,
porque Ele salvará o povo dos seus pecados».
Tudo isto aconteceu
para se cumprir o que o senhor anunciara
por meio do Profeta, que diz:
«A Virgem conceberá e dará à luz um Filho,
que será chamado ‘Emanuel’,
que quer dizer ‘Deus connosco’».
Quando despertou do sono,
José fez como o Anjo do Senhor lhe ordenara
e recebeu sua esposa.

Palavra da Salvação.

Proposta de Reflexão Homilética
Neste último domingo de Advento, destaca-se o anúncio do

mistério do Natal que foi preparado ao longo da história. A Liturgia da
Palavra deste domingo apresenta-nos a reacção de três pessoas diante
deste anúncio: Acaz, Maria e José.

Jesus, o Messias, é Filho de David. Todos os evangelistas têm a
preocupação de sublinhar a descendência davídica de Jesus, situando-
a na esperança dos tempos messiânicos. Jesus quer dizer "Deus salva".
O tempo messiânico, no sentido profético, significa vencer a maldição
do paraíso (Jardim do Éden), uma nova maneira de compreender a
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paz, a renovação da solidariedade e da harmonia entre as pessoas, como
se se voltasse de novo ao paraíso do Génesis. A história da humanidade
seria uma nova história, porque o homem seria verdadeiramente homem.
Aliás, é isto mesmo que nos pede o Sr. Arcebispo ao convidar-nos a
vivermos com auto-domínio, que controla as pressões que surgem de
todo o lado e podem escravizar impondo hábitos e rotinas prejudiciais à
vida familiar e pessoal.Não nos encontraremos presos a rotinas
impensadas que nos tornam meros imitadores sem reflexão prévia capaz
de justificar as atitudes?

Maria é a nova Eva. Por ela, a relação que existia entre os homens
e Deus pode ser restaurada: "A graça que em Eva nos foi tirada, foi-
nos restituída em Maria. Nela, Mãe de todos os homens, a
humanidade, resgatada do pecado e da morte, recebe o dom da
vida nova". Todos devemos viver para Deus; em Maria vemos isso
concretizado. Porém, sabemos que não foi somente Maria que desejou
Deus, mas que Deus também a desejou, porque a escolheu e pelo Espírito
Santo tornou-se presente, fez-se comunhão na sua vida e na vida de
todas as pessoas. Se Maria, como nos recorda o Concílio Vaticano II, é
mãe e modelo para a Igreja, também a comunidade cristã, como Maria,
tem de estar disposta a acolher o amor de Deus no seu seio, deixando
que o Espírito Santo actue.

José é a imagem do crente, crê mas não compreende o que se
está a passar à sua volta. Desde este ponto de vista, é muito parecido
connosco. O que ele vê, o que ele espera e deseja não é o que está a
viver. Mas, José é um crente como Abraão, ou seja, confia no projecto
de Deus. É flexível nas suas decisões depois de escutar; não se distancia
dos problemas, mas assume-os; pondo o nome de Jesus, compromete-
se no plano de Deus; seguindo as orientações do anjo, a sua
responsabilidade também proclama que Deus salva. Comprometer-se
em algo não significa caminhar por um caminho fácil: exige a
disponibilidade de modificar os próprios sentimentos, projectos e opções.
A fé abre a José uma nova luz na escuridão, porque lhe faz ver o novo
sentido que têm os acontecimentos que está a viver.

Por outro lado, neste domingo, encontramos a figura de Acaz, o
crente que tem medo de acreditar. Acaz encontra-se entre duas
opções políticas: ou aliar-se aos reis vizinhos para lutar contra a poderosa
Assíria, ou aliar-se à Assíria. Acaz opta pela segunda hipótese para que
a Assíria o auxilie a defender-se. Mas ao tomar esta decisão, abre as
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portas ao domínio assírio. O profeta Isaías anima-o e aconselha-o a não
fazer alianças. Parece que aqui apenas se trata de uma questão de
estratégia política. Mas, pela boca de Isaías sabemos que Deus queria
dar a Acaz um sinal para alimentar a fragilidade da sua fé. Nota-se que
o rei não quer nada: "Não pedirei, não porei o Senhor à prova".
Acaz não quer deixar-se guiar por Deus. Ele não é ateu, porque acredita,
mas os critérios utilizados para tomar uma decisão estão, por vezes,
longe dos critérios da fé. A opção assíria supunha introduzir no povo
valores e uma religiosidade que iriam ferir gravemente a fé do povo. É
aqui que radica a sua responsabilidade.

José e Acaz são duas figuras muito diferentes. Com o Natal à
porta podemos questionar se a nossa atitude é como a de Acaz, seguindo
as ideias daqueles que os seus valores nos afastam da fé.  Ao rei Acaz
e, quem sabe, a muitos de nós que nos deixamos influenciar facilmente,
Isaías anuncia que o "Senhor nos dará um sinal: a virgem conceberá
e dará à luz um filho e o seu nome será Emanuel". Perante isto,
somos fracos? A convicção de que Deus está connosco é a nossa
fortaleza, porque Deus salva. Esta é a fé que celebramos no Natal.

Profissão de Fé
Pres. – Credes em Deus Pai Todo-Poderoso,

criador do Céu e da Terra?
Todos – Sim, Creio!

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

Todos – Sim, Creio!

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!
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Pres. – Esta é a nossa fé e a fé de toda a Igreja.
Fé que nos gloriamos de professar
em Jesus Cristo nosso Senhor.

Todos – Ámen!

     Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Ao aproximar-se o Natal de Jesus,
Filho de Deus e da Virgem Maria,
oremos para que a vinda do Salvador
reanime a fé dos seus irmãos
e a esperança daqueles que O procuram, dizendo:

«Interceda por nós a Virgem cheia de graça».

1. Pelo nosso Arcebispo Dom Jorge, presbíteros, diáconos e fiéis,
e por todos aqueles que o Senhor chama à santidade,
para que o seu Natal faça deles homens novos,
oremos por intercessão de Maria.

2. Pelos homens que recusam os sinais de Deus
e pelos que são incapazes de acreditar n'Ele,
para que o Príncipe da Paz Se lhes revele,
oremos por intercessão de Maria.

3. Pelos doentes, os tristes e os mais pobres,
e por quantos lhes estendem suas mãos,
para que todos acolham Aquele que vai chegar,
oremos por intercessão de Maria.

4. Pelas virgens que se consagram ao Senhor,
e pelas esposas que estão prestes a ser mães,
para que sejam sempre fiéis à voz de Deus,
oremos por intercessão de Maria.

5. Por nós próprios e pela nossa comunidade paroquial,
para que, despertando do sono, como José,
façamos como o Anjo do Senhor nos ensinar,
oremos por intercessão de Maria.
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Pres. – Senhor nosso Deus, escutai as nossas súplicas,
e por intercessão de Maria e de José
concedei-nos a graça de proclamar
o nome do menino que nos destes,
o Emanuel, que é Deus convosco
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

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.
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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»

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.
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.
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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.

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.
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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.

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:
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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;
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.
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Lembrai-Vos agora, Senhor,
de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício:
o vosso servo o Papa Francisco,
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.

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,
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 recebar 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.

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.
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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.
Vigiai!.... (onde estás?) Preparai!.... Alegrai-vos!... Acolhei!...

... e será Natal!...
Pres. – Com votos de um Santo Natal...

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


