O Dia do Senhor
Ano C - XXVIII - Nº 1730 - 4º Domingo do Advento - cor violácea ou roxa - 23/12/2018

“BENDITA ÉS TU ENTRE AS MULHERES E BENDITO É O FRUTO DO TEU VENTRE.”

2. Canto Inicial
(Pe. Antônio Gomes - Fr. Natalino Martins Ribeiro - Fr. André Ricardo
de Melo)

Vigilantes na esperança, caminhamos com Maria!
Eis o tempo favorável, advento do Senhor!
1 - Na pequena Nazaré o anjo anunciou, que da
virgem escolhida um menino nasceria. E no sim
de Maria o Senhor lhe confiou, a missão da fiel
serva, ser a Mãe do Salvador.
2 - Na espera do Senhor, vigilantes na oração, com
povo peregrino buscando libertação. Confiantes
na promessa que o Pai nos revelou, a Palavra se
fez carne e entre nós habitou!

Deus nos reúne
Onde for costume arrumar o presépio, a cada domingo
acrescentar as imagens e símbolos para que a comunidade
visualize sinais da aproximação da chegada do Salvador.
Neste domingo convidar uma mulher grávida e sua família
para conduzir a manjedoura, as imagens de Maria e José
na procissão de entrada, colocando-as no presépio. As
imagens dos Reis Magos sejam reservadas para colocá-las
somente na Epifania do Senhor. Preparar os acontecimentos
que marcaram a semana. Entoar de forma orante e suave
o canto.
(Bianca Ketully - Dirceu Vicente de Paula)

Esta luz acende a esperança de um novo tempo
que está para chegar. Tempo de mudança, de
reconciliação, tempo de fraternidade. Esta luz é
Jesus, vida nova Ele vem para nos dar. Esta luz é
Jesus, abra seu coração e deixe Ele entrar. Vinde
Senhor Jesus, vinde Senhor Jesus, vinde Senhor
Jesus.

1. Acolhida

Animador(a) - Graça e paz a todos que vieram
celebrar o Dia do Senhor! Sejam bem-vindos,
queridos irmãos e irmãs! É com grande alegria
que nos reunimos para celebrar nossa fé no
Deus que nos envia a salvação tão esperada.
Neste momento, vamos expressar os fatos que
vivenciamos esta semana. (Recordação da vida)
Alegres, na preparação do nosso coração para
acolher o Salvador que vem, cantemos.
Procissão de entrada como de costume.
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Presidente - Estamos na etapa final do caminho
em preparação para o Natal do Senhor. Neste 4º
domingo, olhamos para a figura de Maria que é
plenamente a Virgem do Advento. Ela carrega
no ventre o Bendito, o Esperado das nações. Na
alegria da chegada do Senhor, façamos o sinal da
nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - O Deus que, no tempo propício
enviou seu Filho nascido de uma mulher pela
ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito
seja Deus...

3. Acendimento da Vela da Coroa do
Advento
Uma mulher grávida, usando uma veste branca, acompanhada
de seu esposo (se possível), acende a 4ª vela (branca) da Coroa
do Advento, enquanto se canta.
(João Paulo Ramos Durães)

A luz virá, a luz virá e resplandecerá o novo dia!
(bis)

4. Deus nos perdoa

Presidente - A melhor resposta a ser dada à
gratuidade da salvação é a entrega pessoal
e comunitária. Estamos aqui para fazer a tua
vontade. Pelas vezes que deixamos de cumprir
o que o Senhor nos pede, peçamos perdão
(silêncio). Confiantes, supliquemos a vossa Divina
misericórdia.
- Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz,
tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que vindes salvar o que estava perdido,
tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que vindes criar um mundo novo, tende
piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Deus da vida, tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. Amém.

5. Oração

Presidente - Ó Deus da consolação, vinde visitar
a nossa terra. Abri hoje as portas dos nossos
corações para acolher a vossa Palavra. Enviainos o vosso Espírito Santo para que esperemos
fervorosos, a chegada do vosso Filho Bendito.
Ele que é Deus-Conosco, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

Deus nos fala
(Ir. Míria T. Kolling)

Senhor, que a tua Palavra transforme a nossa vida,
queremos caminhar com retidão na tua luz. (bis)

6. Leitura da Profecia de Miquéias (5, 1-4a)
7. Salmo Responsorial (79)
(CD Cantando os Salmos - Ano C - faixa 4)

Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos
para que sejamos salvos! (bis)
- Ó Pastor de Israel, prestai ouvidos. Vós que sobre
os querubins vos assentais, aparecei cheio de
glória e esplendor! Despertai vosso poder, ó nosso
Deus e vinde logo nos trazer a salvação!
- Voltai-vos para nós, Deus do universo! Olhai
dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e
protegei-a! Foi a vossa mão direita que a plantou;
protegei-a, e ao rebento que firmastes!
- Pousai a mão por sobre o vosso Protegido, o Filho
do Homem que escolhestes para vós! E nunca
mais vos deixaremos, Senhor Deus! Dai-nos vida,
e louvaremos vosso nome!

8. Leitura da Carta aos Hebreus (10, 5-10)
9. Canto de Aclamação (Arquidiocese de Goiânia)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
1 - Eis a serva do Senhor; cumpra-se em mim a
tua Palavra!

10. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Lucas (1, 39-45)
11. Partilha da Palavra
Nossa resposta
12. Profissão de Fé

Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador
do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e
invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,
Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes
de todos os séculos; Deus de Deus, luz da luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado,
não criado, consubstancial ao Pai; por ele todas
as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para
nossa salvação, desceu dos céus: (todos de inclinam)
e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da
Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós
foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi
sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme
as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado
à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória,
para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não
terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a
vida, e procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o
Filho é adorado e glorificado: ele que falou pelos
profetas. Creio na igreja, una, santa, católica e
apostólica. Professo um só batismo para remissão
dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos
e a vida do mundo que há de vir. Amém!

13. Preces da Comunidade

Presidente - Ao Deus sempre fiel às suas promessas,
elevemos as preces de nossa comunidade. Após
cada pedido, cantemos: Vem, Senhor, vem nos
salvar! Com teu povo, vem caminhar! (Pe. José Weber)
- Senhor, iluminai a Vossa Igreja com todos os
seus Ministros para que a exemplo de Maria,
sejam solícitos com todos os necessitados. Nós
vos pedimos.
- Senhor, dai-nos força e ânimo para que nos
empenhemos em realizar a nossa missão no
mundo, de ser luz e testemunha de Cristo, sendo
misericordiosos para com os nossos irmãos. Nós
vos pedimos.
- Senhor, abençoai os casais que aguardam
o nascimento de seus filhos, para que com
sabedoria, os eduquem segundo os valores
cristãos, para serem sinais do Reino, na família e
na sociedade. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai todas as pessoas que estão
se preparando para e celebrar o Natal por meio
da Novena. Para que a festa do nascimento do
Salvador seja fonte de bênçãos e graças para as
suas famílias. Nós vos pedimos.
Presidente - Deus de bondade, humildemente
vos pedimos que acolha os pedidos que vos
apresentamos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

14. Apresentação dos Dons
(Para Celebração da Palavra)

Uma mulher grávida leva um cartaz com a frase: Eis que venho
Senhor para fazer sua vontade. Ergue-o para a assembleia em
frente ao altar e o Presidente convida todos a proclamar a frase.

Presidente - No Deus que escolhe os pobres e Animador(a) - Nesta celebração, somos visitados
humildes para realizar suas obras, professemos pela presença amorosa do Senhor, e a Vossa
Palavra reacende em nós o desejo de ajustar os
a nossa fé.
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nossos projetos ao Projeto de Deus. Exultemos
de alegria, reconhecendo a figura bendita da
compaixão Divina presente em nossa vida, na luta
dos pequenos, e na condução da história. Por isso,
expressamos comunitariamente nossa adesão
ao Senhor. A exemplo de Maria apresentemos
amorosamente ao Pai diante deste altar, nossa
vida, nossos sonhos, como oferenda espiritual, a
serviço da salvação.

15. Canto das Oferendas

(Onde houver Celebração da Palavra) (Frei José Moacyr Cadenassi)

1 - Bendizemos o teu nome, verdadeiro Deus
da vida, pelos frutos partilhados nesta mesa, a
mais querida: é sinal do Reino novo, da justiça a
medida!
Bendito sejas, nosso Deus! Hoje e sempre, e por
tempos infinitos! (bis)
2 - As matizes do teu Reino renovaram nosso
tempo: pelo Cristo, vosso Filho, teus prodígios e
portentos! Habitamos na cidade em que ele é o
fundamento!
(Onde houver Celebração Eucarística) (Zé Martins)

A nossa oferta apresentamos no altar e te
pedimos: vem Senhor, nos libertar!
1 - A chuva molhou a terra, o homem plantou
um grão, a planta deu flor e frutos, do trigo se
fez o pão.
2 - O homem plantou videiras, cercou-as com
seu carinho, da vinha brotou a uva, da uva se fez
o vinho.
3 - Os frutos de nossa terra e as lutas dos filhos
teus, serão, pela tua graça, pão vivo que vem dos
céus.
4 - Recebe, Pai, nossas vidas, unidas ao pão e ao
vinho, e vem conduzir seu povo guiando-o no teu
caminho.

16. Louvação

Presidente - Louvemos ao Senhor da misericórdia,
que pela força do Espírito Santo, gerou em Maria
a salvação para o mundo.

5 - Bendito seja o Deus criador, bendito Jesus
Redentor. Benditos os pobres que vivem a união
na terra, livres, reinarão.

Deus nos faz irmãos

17. Pai Nosso

Presidente - Irmãos e irmãs, estamos aqui para
fazer a vontade de Deus, por isso, rezemos com
amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou:
Pai Nosso...

18. Momento da Paz

Animador(a) - A verdadeira paz começa dentro
do nosso coração. No desejo de construir relações
fraternas, rezemos em silêncio.

19. Canto de Comunhão (se houver) (Zé Martins)

Vem Senhor, vem salvar teu povo, neste pão sinal
do teu carinho. Deus conosco, Jesus Salvador, pra
mostrar-nos um novo caminho.
1 - Vem, Senhor, saciar nossa fome, para sermos
um povo no amor, vem tirar o mal que consome,
tua gente que vive na dor.
2 - Vem, Senhor, saciar nossa sede, de carinho, paz
e justiça, entre nós arme sua rede, não nos deixe
à mercê da cobiça.
3 - Vem, Senhor, saciar o desejo, de vivermos num
mundo de irmãos, que será para nós um lampejo,
do que tens preparado então.
4 - Vem, Senhor, saciar nosso sonho, nós queremos
o teu Salvador, para a terra da tua promessa, ser
mais linda com o Libertador.
5 - Vem, Senhor, mostrar o caminho, ao teu povo
esperando a luz, neste pão alimento e no vinho,
sangue, vida, queremos Jesus.

20. Oração

Presidente - Ó Deus de bondade, vós nos
alimentastes com a vossa Palavra (e a Comunhão).
Dai-nos a graça de nos preparar com maior
empenho para celebrar o Natal do Vosso Filho
Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

Deus nos envia

(Zé Martins)

Bendito seja, seja o Senhor, aquele que vem
salvar o seu povo. Bendito seja, seja o Senhor,
aquele que ama e liberta o seu povo.
1 - Do cativeiro o Senhor nos chamou e a terra nos
ofereceu. Um povo unido em marcha se pôs e a
força do mal se rompeu.
2 - Dos inimigos as armas quebrou e a força dos
fracos dobrou. Em nossa frente avança o Senhor,
vitória Ele nos confiou.
3 - Sua presença, certeza nos traz de termos a
terra e a paz. Em Jesus Cristo a palavra cumpriu e
a vida cantou e sorriu.
4 - Num sopro novo a injustiça venceu, em nós
a esperança cresceu. Sua mão bendita abate o
opressor, reúne os pequenos no amor.

21. Notícias e Avisos
22. Refletindo o Tempo do Advento
(ler para a assembleia)

Isabel disse, e nós continuamos repetindo: “bendita
és tu...” E disse mais: “feliz és tu que creste...” A fé
é dom de Deus, oferecido a todos. Alguns aceitam,
outros não; crer exige sair de si mesmo e se entregar.
A preparação para o Natal estende-se por toda
nossa vida, pois cada dia pode ser Natal, tempo de
estar vigilante, aguardando novas manifestações
de Deus. Sempre será tempo de agradecer a
Deus, termos a felicidade de crer. São muitos os
empecilhos à nossa fé ou à nossa prática de fé.
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Cabe à comunidade cristã testemunhar ao
mundo, com a vida de fé operada pela caridade,
que Deus realmente está encarnado e ensinandonos a maneira de sermos humanos. Já é o Natal:
bendito será aquele que crer. Deus insiste em nos
conduzir para um caminho seguro. Por isso, fez
a loucura de assumir nossa natureza, para que
enfim, nos decidamos por viver de forma divina
nossa vida.

(Reflexões e Sugestões Litúrgicas - Deus Conosco - 2018)

23. Gesto Concreto

- Durante este mês a comunidade busque
arrecadar alimentos, fraldas, leite em pó e
brinquedos para serem distribuídos para as
crianças carentes e necessitadas.

24. Bênção das gestantes
O Presidente convida as gestantes (onde houver) a se colocarem
em frente ao altar.

Presidente - Ó Deus, de ternura e paz, nós
vos contemplamos na gravidez de Maria e na
gravidez desta/s nossa/s irmã/s. Dai saúde a esta/s
criança/s que está/ão para nascer e concedei fé e
tranquilidade à/s sua/s mãe/s. Ela/s nos ajuda/m a
esperar, com toda a criação que geme e sofre em
dores de parto, a libertação e a adoção de filhos e
filhas de Deus. Bendito sejais pela alegria da vinda
de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
O Presidente convida a assembleia a estender as mãos sobre
a/s mãe/s, enquanto ele reza:

Presidente - Ó Deus, defensor da vida, confirmai
esta/s mulher/es na fé e na missão de acalentar
a vida que está para nascer. Amém!
Presidente - Que ela/s acompanhe/m sempre
esta/s nova/s vida com o seu amor maternal.
Amém!
Todos (cantando) - O Senhor fez em mim maravilhas
e santo, santo, santo é o Seu nome. (bis)

25. Bênção

Presidente - Que o Deus onipotente e
misericordioso vos ilumine com o Advento do
seu Filho, em cuja vinda cremos e cuja volta
esperamos, e derrame sobre vós as suas bênçãos.
Amém.
- Que durante esta vida ele vos torne firmes na
fé, alegres na esperança e solícitos na caridade.
Amém.
- Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito
homem, sejais recompensados com a vida eterna,
quando vier de novo em sua glória. Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém.
- Será cumprido o que o Senhor prometeu. Ide
em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças
a Deus.
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26. Canto Final (Armindo Trevisan - Pe. Ney Brasil Pereira)

Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá
aquele que a terra seca em jardim converterá. Ó
Belém, abre teus braços ao Pastor que a ti virá.
Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem!
1 - Salva e protege esta vinha, foi tua mão que a
plantou! Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso
mundo, vem!

Partilha da Palavra

Deus se encarna em lugar social concreto (Belém)
para reconstruir a humanidade, a sociedade e o
mundo. É em um pequeno resto de Israel, no meio
dos pobres, dos marginalizados e excluídos, como
Maria, Isabel, Zacarias e João que Deus faz sua
morada. A salvação nasce dos pobres e os primeiros
cristãos vibravam com essa boa notícia. A Trindade
entra na casa dos pobres humilhados que esperam
a libertação. Os nomes das personagens envolvidas
nesta cena são reveladores: Jesus = (igual) Deus
salva; João = Deus é misericórdia; Isabel = Deus é
plenitude; Zacarias = Deus se lembrou; Maria = a
amada. Os pobres proclamam a misericórdia de
Deus que se lembra deles. Deus vem morar com
eles, porque os ama, trazendo-lhes a plenitude da
salvação. É nos pequenos e pobres das periferias,
das roças, nos indígenas, nos ribeirinhos, nos
marginalizados e nos desprezados de hoje que
Jesus se encarna, devolvendo-lhes a esperança e a
paz. Em nossas pequenas Comunidades, e que faz
coisas pequenas, em lugares pouco importantes,
é que Deus faz coisas extraordinárias. Conforme
anunciado por Miquéias, a salvação não vem
da capital, do lugar do poder dos grandes, mas
vem da roça. O poder de Deus manifestado por
intermédio dos pequenos trará a plenitude dos
bens, a paz para todos os povos. Neste quarto
domingo de Advento, Maria é a figura modelar. Ela
nos ajuda a contemplar o Mistério do Natal - do
Deus que Se fez servo - à luz do seu “sim”. Sigamos
o exemplo de Maria, fazendo do nosso coração um
“presépio acolhedor”; descobrindo que o Natal
é obra gratuita da bondade divina; e procurando
ser fiéis aos projetos de Deus revelados pelos
acontecimentos de nossa história.

Leituras da Semana

2ª feira: 2Sm 7,1-5.8b-12.16; Sl 88; Lc 1,67-79
3ª feira: Is 52,7-10; Sl 97; Hb 1,1-6; Jo 1,1-18
4ª feira: At 6,8-10;7,54-59: Sl 30; Mt 10,17-22
5ª feira: 1Jo 1,1-4; Sl 96; Jo 20,2-8
6ª feira: 1Jo 1,5-2,2; Sl 123; Mt 2,13-18
Sábado: 1Jo 2,3-11; Sl 95; Lc 2,22-35
Domingo: Eclo 3,2-6.12-14; Sl 127; Cl 3,12-21; Lc 2,41-52
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