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Nº 2354 – ANO B – Roxa
4.º DOMINGO DO ADVENTO – 21/12/2014

DEUS NOS REÚNE
Refrão contemplativo: 727

5. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.

1. ACOLHIDA

Dir.: O Senhor, que encaminha os nossos
corações para o amor de Deus e a constância do Cristo, esteja com todos vocês!

2. ACENDIMENTO DA 4.ª VELA DA COROA: 710

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

Anim.: A quarta vela marca os passos de
preparação para acolher o Salvador, nossa
expectativa da chegada definitiva da Luz ao
mundo. Simboliza ainda nossa fé em Jesus
Cristo, que ilumina todo homem que vem
a este mundo e também os ensinamentos
dos profetas, que anunciaram a chegada
do Salvador.
3. INTRODUÇÃO
Anim.: Um “sim” a um convite de Deus,
que significou o início de uma grande
obra. O “sim” de Maria não foi um ato
de submissão à vontade de Deus, mas
um consentimento ativo e responsável. O
Evangelho de hoje procura explicar como
Jesus, nascido de Maria, é Filho de Deus, o
Messias. Tudo isso mostra que Deus quer
salvar os homens por meio dos homens.
Jesus não é apenas um filho da história
humana. Ele é o Filho de Deus. Sua mãe é
humana. Seu pai é divino. Iniciemos esta
celebração cantando.
4. CANTO DE ABERTURA: 98 (CD 15),
103 (CD 6)

6. ATO PENITENCIAL: 163 (CD 3), 194
Dir.: Confiantes na misericórdia de Deus,
que nos perdoa por nossas faltas, cantemos.
Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, ternura de paz,
por meio de Jesus, vieste encontrar o
mais profundo de nossa humanidade, e
as criaturas todas vibram com o anúncio
de sua chegada. Olha teu povo reunido
na espera do Natal do Senhor. Pedimos-te por Cristo, teu Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16
9. SALMO RESPONSORIAL: 88(89)

Vinde para nossa salvação, Senhor!

Ó Senhor, eu cantarei eternamente o
vosso amor!

Ó Senhor, tornai a vossa Igreja sempre
fecunda na evangelização de todos os
povos, nós vos pedimos;

Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso
amor,
de geração em geração eu cantarei vossa
verdade!
Porque dissestes: “O amor é garantido
para sempre!”
E a vossa lealdade é tão firme como os
céus.

Ó Senhor, renovai a esperança de nossas
famílias pela vinda de vosso Filho, nós
vos pedimos;
Ó Senhor, enviai a alegria para todos aqueles que vivem na pobreza e na opressão,
nós vos pedimos;

“Eu firmei uma Aliança com meu servo,
meu eleito,
e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor.
Para sempre, no teu trono, firmarei tua
linhagem,
de geração em geração garantirei o teu
reinado!

Ó Senhor, abençoai os vossos servos
fiéis, que chamastes para vos servir, em
seus momentos de tribulações, nós vos
pedimos;
Dir.: Acolhe, ó Pai, os pedidos que fazemos em nome de Jesus, teu Filho e nosso
Senhor. Amém.

Ele, então, me invocará:
‘Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu
Deus,
sois meu Rochedo onde encontro a salvação!’
Guardarei eternamente para ele a minha
graça
e com ele firmarei minha Aliança indissolúvel”.

DEUS FAZ COMUNHÃO
16. PARTILHA DOS DONS: 421 e 375
(CD 6)

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 16,25-27

Dir.: Tudo o que temos e somos vem de
Deus. Nesta oferta apresentamos agradecidos o que realizamos em sua graça,
enquanto cantamos.

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 321 (CD 9)
Aleluia, aleluia, aleluia!
Eis a serva do Senhor; cumpra-se em
mim a tua palavra!

RITO DA COMUNHÃO
17. PAI-NOSSO

12. EVANGELHO: Lc 1,26-38

Dir.: Confiantes, elevemos ao Pai a oração
que o seu Filho nos ensinou.

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 783 (CD 15),
789 (CD 26)

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Saudemo-nos, no Cristo Salvador, com
um gesto de comunhão fraterna.

Dir.: Após nos alimentarmos da Palavra
de Deus, elevemos a Ele nossos pedidos,
após cada prece, pedindo:

19. COMUNHÃO: 571 (CD 15), 574 (CD 21)
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(O ministro toma a hóstia e, elevando-a,
em voz alta, voltado para a assembleia, diz:
irmãos e irmãs, 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. Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor!
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo!)

Abençoe-nos Deus todo poderoso, o Pai e
o Filho e o Espírito Santo. Amém!
Dir.: Vamos em paz, e o Senhor nos acompanhe!
Todos: Graças a Deus!
25. LEITURAS DA SEMANA
2.ª-feira: 1Sm 1,24-28 / Sl 24(23) /
Lc 1,46-56
3.ª-feira: Ml 3,1-4.23-24 /
Sl 25(24) / Lc 1,57-66
4.ª-feira: 2Sm 7,1-5,8b-12.14a.16
/ Lc 1,67-79
5.ª-feira: Natal do Senhor
6.ª-feira: At 6,8-10; 7,54-59
/ Sl 30(31)
Sábado: 1Jo 1,1-4 / Sl 96(97)
/ Jo 20,2-8

20. RITO DE LOUVOR: 815 E 816 (CD 18)
Dir.: Após a comunhão, um instante de silêncio, elevar o louvor ao pai, agradecendo
pela vida, pela natureza, pela saúde, pelas
curas (o que perceber que é apropriado
colocar em louvor), ao final pedir: elevemos
também o nosso louvor cantando.
21. ORAÇÃO
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.

ORIENTAÇÕES
• Uso moderado de flores.
• Bom acolhimento na entrada.
• Uma pessoa, que pode ser uma
mulher grávida, com veste branca
(se possível), sai de um ponto central, com uma pequena vela acesa,
enquanto a equipe de música entoa
o refrão e – chegando – ao cessar
o cântico (combinar) pronuncia
as palavras “Bendito sejais, Deus
bondoso, pela luz do Cristo, sol de
nossa vida, a quem esperamos com
toda ternura de coração” (ou “Céus,
deixai cair o orvalho, nuvens, chovei
o justo; abra-se a terra, e brote o
Salvador!”) e acende a 4.ª vela.

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO DE ENVIO: 957(CD 9), 967
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor nos abençoe e nos guarde!
Amém.
O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face
e se compadeça de nós! Amém.
O Senhor volte para nós o seu rosto e nos
dê a paz! Amém.
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ADVENTO: Tempo das delicadezas de Deus
“O tempo do Advento possui dupla
característica: sendo um tempo de preparação para a solenidade do Natal, em que
se comemora a primeira vinda do Filho
de Deus entre os homens, e também um
tempo em que, por meio desta lembrança,
voltam-se os corações para a expectativa
da segunda vinda do Cristo no fim dos
tempos. Por este duplo motivo, o tempo do
Advento sem apresenta como um tempo
de piedosa e alegre expectativa.” (Normas
Universais sobre o Ano Litúrgico e o Calendário, 39) A liturgia contempla ambas
as vindas de Cristo, íntima relação entre
si. De qualquer maneira, estamos diante
do mistério de uma única vinda, no sentido
de que a primeira já inicia aquilo que será
levado a cumprimento na segunda. Este
mistério está bem resumido na coleta da
missa da vigília de Natal: “Ouvi com bondade, ó Deus, as preces do vosso povo, para
que, alegrando-nos hoje com a vinda do
vosso Filho em nossa carne, alcancemos
o prêmio da vida eterna, quando ele vier
em sua glória.”
Advento é tempo de olhar para o
futuro, pois o Senhor virá trazendo a plenitude do seu Reino. Cada cristão é, pois,
chamado a não se cansar de anunciar e
construir um mundo de liberdade e de
paz, de justiça de fraternidade, sempre na
feliz certeza de que caminhamos com o
olhar voltado para o céu, para o horizonte
eterno, mas a construção do reino é aqui.
Advento é tempo de olhar para o passado, para a história. Aquele Salvador que
os hebreus esperaram por tantos séculos,
a Igreja o celebra todos os anos. O Messias
prometido nas Escrituras manifesta no
coração humano a proximidade de um
Deus que ama sem medidas.
Advento é tempo de olhar o presente.

O Senhor que veio no Natal e que virá no
fim dos tempos está sempre vindo ao encontro de cada um e de todos. Ele se revela
nos mais humildes, nos necessitados e
naqueles que se abrem generosamente à
ação de sua graça.
Advento é tempo de esperança, é o
tempo do caminho. “Este caminho não
está nunca concluído. Como na vida de
cada um de nós, há sempre necessidade
de começar de novo, de levantar-se, de
reencontrar o sentido da meta da própria
existência, assim, para a grande família
humana é necessário renovar sempre o
horizonte comum rumo ao qual somos
encaminhados. O horizonte da esperança!
Este é o horizonte para fazer um bom
caminho. O tempo do Advento nos restitui
o horizonte da esperança, uma esperança
que não desilude porque é fundada na
Palavra de Deus. Uma esperança que não
desilude, simplesmente porque o Senhor
não desilude nunca! Ele é fiel! Ele não desilude! Pensemos e sintamos esta beleza.
O modelo desta atitude espiritual,
deste modo de ser e de caminhar na vida
é a Virgem Maria. Uma simples moça
do campo que leva no coração toda a
esperança de Deus! Em seu ventre, a
esperança de Deus se tornou carne, se
fez homem, se fez história: Jesus Cristo.
O seu Magnificat é o cântico do Povo de
Deus em caminho e de todos os homens
e mulheres que esperam em Deus, no
poder da sua misericórdia. Deixemo-nos
guiar por ela, que é mãe, é mãe e sabe
como guiar-nos. Deixemo-nos guiar por
ela neste tempo de espera e de vigilância
ativa.” (Papa Francisco)
Marcus Tullius
Comissão Arquidiocesana de Liturgia
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