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Nº 2223 - Ano C - Roxo
1º DOMINGO DO ADVENTO - 02/12/2012

DEUS NOS REÚNE

Dir.: Vigilantes, esperamos a vinda do
Senhor! Que sua graça e sua paz estejam
com todos vocês!

1. ACOLHIDA

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

2. INTRODUÇÃO

6. ATO PENITENCIAL

Anim.: Nosso coração se enche de alegria e esperança no início deste novo
tempo litúrgico: o Advento. Somos convidados, neste primeiro domingo, a nos
manter vigilantes, na expectativa da vinda
do Senhor.
Celebramos a páscoa de Jesus Cristo,
que se atualiza em cada gesto de vigilância e atenção à sua Palavra e aos sinais
da história. Nesta alegria vamos nos preparar para o grande dia do nascimento do
nosso Salvador.
A coroa do Advento é o grande símbolo
dessa espera, cuja luz sinaliza cada vez
mais a chegada do Senhor Jesus.
3. ACENDIMENTO DA COROA DO ADVENTO
Enquanto se acende a vela da coroa, alguém reza:
Bendito sejas, Deus da vida, pela luz do
Cristo, estrela da manhã, a quem esperamos com toda ternura do coração!

Dir.: Reconhecendo nossas fraquezas e
buscando cada dia a conversão, pensemos nas vezes em que não nos pronunciamos em defesa do Reino.
Silêncio
Cantemos, pedindo perdão: 161 (CD 3), 194
Dir.: Deus da esperança, vem ao nosso
encontro e permanece conosco para
sempre! Amém.
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Deus onipotente, só
fazendo o que devemos é que vamos
ao encontro de Jesus que esperamos.
Ajudai-nos a servir a nosso Deus em
nossos irmãos, para sermos os benditos a quem Ele chamará para o Reino
do seu Pai. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

4. CANTO DE ABERTURA: 93 e 96 (CD 15)
5. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Estamos reunidos em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Jr 33,13-16

Senhor, ansiosos esperamos o dia em
que a semente da tua Justiça brotará em
nossas famílias, na sociedade, nas escolas... Ajuda-nos a abreviar esse tempo.
Nós te pedimos.

9. SALMO RESPONSORIAL: 24(25)
Senhor meu Deus, a vós elevo a minha
alma!
Mostrai-me, ó Senhor, vosso caminhos,
e fazei-me conhecer a vossa estrada!
Vossa verdade me oriente e me conduza,
porque sois o Deus da minha salvação!

Senhor, purifica e santifica nossos corações para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus. Nós te pedimos.

O Senhor é piedade e retidão, e reconduz
ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres
ele ensina o seu caminho.

Pai de amor, fortalece a fé do teu povo a
caminho para que, nas provações do dia
a dia, tenham força para superar o individualismo, a ganância, o egoísmo que
nos afastam da realização do Reino. Nós
te pedimos.

Verdade e amor são os caminhos do
Senhor para quem guarda sua aliança e
seus preceitos. O Senhor se torna íntimo
aos que o temem e lhes dá a conhecer
sua aliança.

(Seguem as espontâneas ou preparadas
pela equipe)
Dir.: Tudo isso te pedimos por Jesus cristo, teu filho que convosco vive e reina na
unidade do Espírito Santo. Amém.

10. SEGUNDA LEITURA: Ts 3,12-4,2
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 302 (CD 6)
Aleluia, aleluia, aleluia!
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade
e a vossa salvação nos concedei!

DEUS FAZ COMUNHÃO

12. EVANGELHO: Lc 21,25-28.34-36
Leitor: O Senhor esteja com todos vocês!

16. PARTILHA DOS DONS: 420 e
421(CD 6)

Todos: Ele está no meio de nós!

Dir.: Partilhemos o que temos e somos
para a manutenção dos nossos trabalhos
pastorais.

Leitor: Proclamação da Boa-Nova de Jesus Cristo segundo Lucas.
13. PARTILHA DA PALAVRA

RITO DA COMUNHÃO

14. PROFISSÃO DE FÉ

17. PAI-NOSSO

Dir.: Em resposta à Palavra de Deus,
professemos a nossa fé. Creio em Deus
Pai...

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria de sua Palavra,
rezemos juntos: Pai nosso...

15. PRECES DA COMUNIDADE

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 785 (CD 12),
788 (CD 5)

Dir.: Elevemos ao Deus de Amor os nossos clamores.

Dir.: A paz tão sonhada só chegará até
nós quando ouvirmos a voz do Senhor.

Ouve, Deus de amor, nosso clamor!
02

Vamos agora trocar o abraço da paz,
desejando-nos a capacidade de sermos
verdadeiros irmãos e irmãs em Cristo
Jesus.

Dir.: O Senhor esteja com vocês!
TODOS: Ele está no meio de nós!
Dir.: Desça sobre nós a bênção do Deus
todo poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito
Santo!

19. COMUNHÃO: 571(CD 15), 574 (CD 21)
Ministro(a): Participemos da comunhão
do Corpo do Senhor em profunda unidade com nossos irmãos que, neste dia,
tomam parte da celebração eucarística,
memorial vivo da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O Corpo de Cristo
será nosso alimento.

TODOS: Amém!
Dir.: Vigilantes, vamos em paz e que o
Senhor nos acompanhe!
TODOS: Graças a Deus!

Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do
Senhor!
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!

25. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira: Is 2,1-5; Sl 121(122);
Mt 8,5-11
3ª-feira: Is 11,1-10; Sl 71(72);
Lc 10,21-24
4ª-feira: Is 25,6-10a; Sl 22(23);
Mt 15,29-37
5ª-feira: Is 26,1-6; Sl 117(118);
Mt 7,21.24-27
6ª-feira: Is 29,17-24; Sl 26(27);
Mt 9,27-31
Sábado: Gn 3,9-15.20; Sl 97(98);
Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

20. RITO DE LOUVOR: 840, 844
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se um salmo ou canto bíblico)
21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Senhor, o que acabamos de celebrar nos ensina a viver
como cristãos. Ajudai-nos, então, a caminhar entre os bens passageiros desta terra, esperando alcançar os bens do
céu, que são maiores e não passam.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

ORIENTAÇÕES
w Motivar as famílias para preparar as casas
para a chegada do Salvador, fazendo presépio, coroa do Advento, árvore de Natal...
w Pode-se preparar um presépio na comunidade e ir colocando os personagens a cada
domingo, deixando para o último domingo
a imagem do Menino Jesus.
w Preparar a coroa do Advento com ramos
verdes e velas que podem ser de uma só cor
(roxa), ou colorida (roxa, vermelha, branca
e verde).
w Motivar a comunidade para participar da
Novena de Natal.
w Como gesto concreto durante o Advento,
pode-se fazer uma coleta de alimentos para
doar a famílias carentes.

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO DE ENVIO: 673 (CD 6), 674
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
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O ESPÍRITO CANTA EM NÓS
Por Ione Buyst
Uma celebração sem canto é considerada uma celebração “morta”, “apagada”,
“desanimada”. O canto, ao contrário, anima,
desperta, dá vida. Além disso, tem o poder de
unir as pessoas: juntando a nossa voz à voz
dos irmãos e das irmãs, ao ritmo dos instrumentos, vai-se criando em nós uma abertura
e uma consciência maior de pertencermos uns
aos outros. Também a nossa relação com o
Senhor é facilitada pelo canto; nossa oração se
torna mais profunda, mais fervorosa.
Por que será que isto acontece?
A carta aos Efésios nos oferece uma
pista valiosa; associa “canto” com “Espírito
Santo”: “Não se embriaguem com vinho, que
leva para a libertinagem, mas busquem a plenitude do Espírito. Juntos recitem salmos, hinos
e cânticos inspirados, cantando e louvando ao
Senhor de todo o coração” (5,18-20).
“Espírito” tem a ver com sopro, vento.
Sopro e vento fazem vibrar, produzem vibração. Há quem afirma que existiria um som primordial, uma vibração universal, superfísica,
que é a causa e a essência de toda a matéria
e de todo som. Sintonizar, entrar em “sintonia”
com este som primordial (inclusive através de
uma boa música) levaria a pessoa e o mundo à
harmonia. Estar fora desta sintonia (por exemplo, através de uma música desequilibrante),
levaria tanto o indivíduo como a sociedade ao
caos.
Poderíamos talvez dizer que o Espírito
suscita em nós o “som “, a “vibração” correta
que nos faz sentir e pensar em uníssono com
o próprio Deus, criador de todas as coisas.
Suscita em nós a alegria, o louvor e a ação de
graças, a compunção e a entrega. Suscita em
nós a experiência do inefável mistério de Deus.
Suscita em nós o amor. Todas estas atitudes,
vividas com certa intensidade, tornam-se grito,
aclamação, canto, ou, então... tornam-se silêncio total, que é de algum modo o útero de onde
é gerado todo som.
Atitude e canto formam uma coisa só,

reforçando-se mutuamente. Às vezes, é a atitude que antecede e gera o canto: “Cantar é
próprio de quem ama”, dizia Santo Agostinho
e todos podemos constatar isso em nós e ao
nosso redor. Podemos constatar também aquilo que dizia, no século IX, Smaragde, abade
de Saint-Mihiel: “É bem verdade que o cristão
deve deixar-se comover, não pela modulação
da voz, mas pelas palavras divinas; no entanto,
não sei como é que acontece que é a modulação do canto que faz nascer a compunção do
coração”. Ou seja, neste último caso, é o canto
que está à origem da atitude. E nenhum dos
dois existiria sem a ação do Espírito em nós.
Há pelo menos duas condições para que
o canto na liturgia possa, de fato, ser mediação, veículo do Espírito.
Primeiro, não podemos encarar a música
na liturgia como “divertimento” para tornar a
liturgia mais leve, mais agradável, mais movimentada. Devemos cantar e tocar “no Espírito”, abrindo-nos à ação de Deus que vem nos
transformar também através do canto, fazendo
de nós adoradores do Pai em Espírito e verdade. Em outras palavras, é preciso levar a sério a
força sacramental da música na liturgia e fazer
do canto um ato de fé, um gesto de amor. Por
isso, não podemos cantar de maneira rotineira,
inconsciente, superficial.
Depois, não vale escolher qualquer música para cantar na liturgia. A letra e a música
deverão ter sido feitas “no Espírito” e levar em
conta a função ritual que este canto terá em
determinada celebração. Deverá ser um canto
cujo texto, ritmo, melodia... estejam prenhes
do mistério de Deus celebrado na liturgia e
vivenciado no dia-a-dia de nossa caminhada
histórica.
Sejamos críticos ao fazer nossa escolha!
Formação Litúrgica em Mutirão - CNBB
(Este artigo foi publicado no livro Liturgia,
de Coração, São Paulo,
Paulus, 2003)
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