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Nº 2107 - Ano A - Roxo
4º Domingo do Advento - 19/12/2010

“A Virgem conceberá e dará à luz um Filho; e
Ele será chamado Deus-conosco!”
DEUS NOS REÚNE

01. ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, neste 4º Domingo
do Advento, lembrando a espera de Maria,
preparemo-nos para a novidade de Deus
que chega para nós neste Natal. Bendigamos o Pai pela manifestação do seu Filho
em nossa carne, fazendo com que toda a
humanidade entre no dinamismo do seu
amor e da sua fidelidade.
Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo que
acontece em todas as pessoas, grupos
e situações que se engravidam de sua
palavra e geram o novo entre nós.
03. ACENDIMENTO DA COROA DO ADVENTO
04. CANTO DE ABERTURA: 291 / 806
(cd 6)
05. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: Irmãos e irmãs, o Senhor está perto!
Sua graça e sua paz estejam com vocês!
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
06. PERDÃO
Dir.: Em preparação à vinda do Senhor,
peçamos a conversão do coração, fonte
de reconciliação e comunhão com Deus
e com os irmãos e irmãs.
(Silêncio)
Cantemos: 148 / 151 (CD 3)
07. ORAÇÃO
Oremos(pausa) Derrama, Deus da vida,
em nosso coração, a tua graça, para que,
conhecendo pela anunciação do anjo a
encarnação de Jesus Cristo, teu Filho,
cheguemos, por sua paixão e morte, à
glória da ressurreição. Por Cristo, Nosso
Senhor! Amém!

Dir.: Irmãos e irmãs em comunhão com
todos os que esperam a manifestação de
Deus em suas vidas e com os povos que
anseiam por libertação e paz, cantemos:

DEUS NOS FALA
08. PRIMEIRA LEITURA: Is 7,10-14

TODOS: Ó vem, Senhor, não tardes mais,
vem saciar nossa sede de paz!

09. SALMO RESPONSORIAL: 23 (24)

- Senhor, realiza a tua promessa de paz em
toda a terra, dirige para o teu Filho o olhar
de todos os povos e envia o teu Espírito
aos que governam as nações.

O rei da glória é o Senhor onipotente;
abri as portas para que ele possa entrar!
- Ao Senhor pertence a terra e o que ela
encerra,
o mundo inteiro com os seres que o povoam;
porque ele a tornou firme sobre os mares
e, sobre as águas, a mantém inabalável.

- Recorda, Senhor, de tua Igreja presente
no mundo inteiro, abençoa as comunidades cristãs para que deem testemunho de
teu Filho no mundo.

- “Quem subirá até o monte do Senhor,
quem ficará em sua santa habitação?”
“Quem tem mãos puras e inocente coração,
quem não dirige sua mente para o crime.

- Senhor, concede à nossa comunidade a
tua constante proteção, dá-nos de beber
o vinho da alegria e derrama sobre nós o
óleo do teu carinho.

- Sobre este desce a bênção do Senhor
e a recompensa de seu Deus e salvador.”
“É assim a geração dos que o procuram
e do Deus de Israel buscam a face.”

Dir.: Ó Deus, que escolheste Maria para ser
a mãe do teu Filho, faze que a seu exemplo,
nossas comunidades sejam servidoras e
portadoras de vida nova. Por Cristo, Nosso
Senhor. Amém!

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 1,1-7
11. EVANGELHO: MT 1,18-24

16. PARTILHA DOS DONS: 547 / 549,
548 (cd 6)

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 400 (CD
9) ou

18. RITO DE LOUVOR

Aleluia, aleluia!
Uma virgem conceberá
e um filho à luz dará:
Deus-conosco, Emanuel!

(O dirigente motiva a comunidade a dar
graças a Deus pelo dom da vida, cantando
um salmo ou canto bíblico).

13. PARTILHA DA PALAVRA

19. RITO DE COMUNHÃO

14. PROFISSÃO DE FÉ

20. COMUNHÃO: 749 / 750 (CD 9) / 757
(CD21)

15. PRECES DA COMUNIDADE
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21. ORAÇÃO

TODOS: Amém!

Oremos(pausa) Ó Deus de bondade, Tu
partilhaste conosco a tua palavra e nos
alegraste na mesa da tua comunhão. Por
esta energia que recebemos, dá-nos a
graça de nos prepararmos com maior
empenho para o Natal do teu filho Jesus
Cristo, Nosso Senhor! Amém.

Dir.: O Deus da paz nos santifique totalmente e nos mantenha vigilantes para o
dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo,
agora e sempre. Abençoe-nos o Pai, o Filho
e o Espírito Santo.
TODOS: Amém!
Dir.: Vão em paz e anunciem a todos que
o Senhor está para chegar.

DEUS NOS ENVIA

TODOS: Amém!
25. LEITURAS DA SEMANA
2ª-f. Is 7,10-14 / Sl 23(24) / Lc 1,26-38
3ª-f. Ct 2,8-14 / Sl 32(33) / Lc 1,39-45
4ª-f. 1Sm 1,24-28 / Sl (1Sm 2) / Lc 1,46-56
5ª-f. Ml 3,1-4.23-24 /Sl 24(25) / Lc 1,57-66
6ª-f. 2Sm 7,1-5.8-12.14.16 / Sl 88(89) /
Lc 1,67-79
Sáb. Is 9,1-6 / Sl 95(96) / Tt 2,11-14 /
Lc 2,1-14

22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO FINAL: 878 (cd15), 988
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Na proximidade do Natal do Senhor, a
comunidade reza e abençoa as mulheres
grávidas, que trazem em si novas vidas.
Dir.: Ó Deus, ternura de paz, nós te contemplamos na gravidez de Maria e na gravidez
destas nossas irmãs. Dá saúde a estas
crianças que estão para nascer e tranquilidade às suas mães. Bendito sejas pela
alegria da vinda de Jesus Cristo, nosso
salvador. Amém.

ORIENTAÇÕES
• Será oportuno, durante a celebração, em momento apropriado, colocar a imagem ou a figura de Maria
e José no presépio e, no final da
celebração, cantar um hino mariano.
• Valorizar a participação das mães
gestantes e de crianças nos vários
momentos da celebração, principalmente no momento de acender
a quarta vela da coroa do Advento.
O gesto poderá ser realizado por
uma família, se possível, por uma
mãe grávida.

Estendendo as mãos sobre as mães, reza:
Dir.: O Deus, defensor da vida, confirme
vocês na fé e na missão de acalentar a
vida que está para nascer.
TODOS: Amém!
Dir.: Que Ele acompanhe vocês sempre
com o seu amor maternal.
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O TEMPO LITÚRGICO DO NATAL (lúcia soldera)
Em todos os tempos litúrgicos celebramos
a centralidade do mistério de Jesus Cristo
(encarnação, paixão, morte, ressurreição).
No CICLO DO NATAL, celebramos privilegiadamente a Encarnação de Jesus; celebramos o
Emanuel, Deus que veio até nós. Todo tempo
litúrgico é constituído por três etapas. O ‘antes’
significa a preparação para a festa que se vai celebrar. O ‘centro’ é a festa celebrada. O ‘depois’
é sua continuação, ou seja, a graça e a alegria
daquele dia prolongam-se por um período.
No CICLO DO NATAL, o antes é o Advento; o
centro é o próprio Natal (festa da encarnação
de Deus); o depois é seu prolongamento nas
festas da manifestação do Senhor. Cada um
destes três momentos tem características próprias. Vejamos.
ADVENTO – no 1º domingo do Advento inicia-se
o Ano Litúrgico. O Advento é formado pelos
quatro domingos que antecedem o Natal. É
tempo de preparação para a visita do Salvador
que vem armar sua tenda entre nós. Este não é
um tempo penitencial, mas de preparação para
um grande acontecimento, portanto de discreta alegria. Por exemplo, durante estes quatro
domingos não cantamos o Glória, para que na
Noite de Natal, quando juntamos nossas vozes
à voz dos anjos, com mais força ressoe nosso
louvor a Deus que, por seu imenso amor, nos
enviou seu filho. A Liturgia do Advento celebra
tanto a 1ª vinda de Jesus (encarnação) como
sua 2ª vinda (ao final dos tempos).
Os personagens principais do Advento são:
Maria (testemunha privilegiada do mistério da
encarnação); Isaías ( o profeta da preparação);
João Batista (o precursor).
A Coroa do Advento, cujas quatro velas, vamos acendendo uma a uma, domingo após
domingo, nos lembra que a luz do Salvador
brilhará sobre nós.
Advento é, pois, tempo de esperança, de expectativa pela vinda do Senhor. É tempo de
aclamarmos: “Vem, Senhor Jesus!”

NATAL – é o grande momento em que celebramos Deus que veio até nós, celebramos o
Emanuel – Deus entre nós. A centralidade desta
noite está na encarnação. É noite de incontida
alegria, é noite de luz. Com os anjos cantamos
“Glória a Deus nas alturas”.
Na sociedade atual, segmentos diversos
apropriaram-se do Natal e o transformaram
num evento (algo eventual, passageiro), numa
época de lucrativas vendas, num período de
alegria ‘de fachada’. Lembremos que o Natal,
para nós, discípulos missionários de Jesus
Cristo, é um grande acontecimento, que gera
em nós compromisso de fé e de vida. É um
tempo de verdadeira alegria, pois o Salvador
está entre nós.
O presépio concretiza, a nossos olhos, o filho
de Deus feito homem - ali, na pobreza e na
simplicidade de uma gruta, acolhido pelos
mansos e humildes de coração.
Após o dia de Natal, seguem-se algumas festas, denominadas “Festas da Manifestação
do Senhor”:
• Domingo após o Natal – Sagrada Família
– a centralidade está em Jesus que, vindo
até nós no seio de uma família, estabeleceu
a relação entre a família humana e a família
divina.
• 1º de janeiro – festa da Mãe de Deus – celebramos Maria como testemunha privilegiada
do mistério da encarnação. Ela é grande não
por si mesma, mas porque aceitou ser o
instrumento para que Deus viesse até nós.
• 06 de janeiro (ou no domingo entre os
dias 2 e 8 de janeiro) – Epifania – também
conhecida como festa dos Reis Magos – é a
festa da manifestação do Senhor. Deus que
veio para salvar todos os povos.
No domingo depois do dia 6 de janeiro – Batismo
– aqui se conclui a missão de João Batista que
preparou os caminhos do Senhor. Tem início a
vida pública de Jesus.
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