N° 2.264

(Ano B/Roxo)

4° Domingo do Advento

24 de dezembro de 2017

ANO NACIONAL DO LAICATO

“BENDITO O FRUTO DO TEU VENTRE”

01. MOTIVAÇÃO
C. Estamos às portas do Natal! Neste
Domingo, temos um clima de expectativa
e preparação final. Estamos reunidos com
Maria, a “mulher cheia de graça”. Ela traz
em seu ventre o Filho bendito de Deus Pai.
Refrão: Ave cheia de graça, Ave cheia
de amor, //salve ó Mãe de Jesus, a ti
nosso canto e nosso louvor//.
C. Olhando, com carinho, para a Mãe do
Salvador, busquemos seu exemplo de
fidelidade à Palavra. Cantemos.
02. CANTO
Como o sol nasce da aurora... n° 144

- Esta celebração do IV Domingo do Advento
pode ser realizada na noite do dia 23/12 ou no
horário normal da celebração na Comunidade
no dia 24/12. Atenção! A partir das 18h do dia
24/12 deve ser celebrado o folheto da Vigília do
Natal.
- Com o refrão “Senhor, nós te esperamos...” nº
60 acendem-se as velas do altar e as três da coroa
do Advento.
- Colocar a imagem de Nossa Senhora em
destaque com um arranjo simples.

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Saudemos ao Deus Uno e Trino. Em
nome do Pai, e do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
D. Que a graça de nosso Senhor Jesus
Cristo, o amor de Deus Pai e a força
consoladora que nos vem pelo Espírito
Santo, estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

04. RITO DA COROA DO ADVENTO

D. Neste 4° Domingo do Advento: Acendese a 4ª vela: a branca. Ela nos lembra o
próprio Messias, o Salvador. Ele é a luz do
mundo. A vela branca significa a paz que o
Menino Deus veio trazer. Velas são vidas
que se imolam na liturgia do amor a Deus e
ao próximo.
Enquanto se canta “Uma vela se acende...” n°
166, 4ª estrofe, acende-se a vela branca. Depois
prossegue.

D. A nossa proteção está no nome do
Senhor.
Todos: Que fez o céu e a terra.
D. Oremos: Senhor, acendendo as velas
desta coroa nos preparamos para o
advento do vosso Filho. Por intercessão
da vossa Mãe Santíssima protegei-nos
das más ações. Enchei nossos corações
de contínua conversão. Servindo a vós,
em nossos irmãos, fujamos do pecado.
Iremos ao encontro do nosso Salvador,
que vive e reina na unidade do Espírito
Santo.
05. DEUS NOS PERDOA
D. De coração contrito e humilde,
aproximemo-nos do Deus justo e santo,
para que tenha piedade de nós.
Eu confesso a Deus... n° 232
D. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.
06. ORAÇÃO
D. Derramai, ó Deus, a vossa graça em
nossos corações para que, conhecendo
pela mensagem do Anjo, a encarnação
do vosso Filho, cheguemos, por sua
paixão e cruz, à glória da ressurreição.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

07. DEUS NOS FALA
Eis-me aqui, ó Deus! Eis-me aqui... nº 18
PRIMEIRA LEITURA:
2Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16
L.1 Leitura do Segundo Livro de
Samuel.
SALMO RESPONSORIAL: 88(89)
Refrão: Ó Senhor, eu cantarei
eternamente o Vosso amor!
SEGUNDA LEITURA: Rm 16, 25-27
L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Romanos.
EVANGELHO: Lc 1, 26-38
- Pode ser dialogado. O Narrador pode ser o
mensageiro. Um homem para ser o Anjo Gabriel
e uma mulher para Maria.

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aclamemos o Santo Evangelho, cantando:
Aleluia... Eis a serva do Senhor! (2x) nº
351
Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.
08. PARTILHANDO A PALAVRA
- A cena do Evangelho de hoje se passa em
Nazaré. Era um insignificante povoado da
Galileia. O Messias esperado nascerá no
meio do povo pobre. No centro da
narração está Maria, “uma virgem prometida
em casamento a José”. O mensageiro não
é um vizinho qualquer, mas o próprio Anjo
Gabriel. Antes, no Evangelho de Lucas,
anunciou a chegada de João, o precursor
de Jesus. A surpreendente notícia é que
Maria, menina simples e esperançosa, é a
escolhida para ser a mãe de Jesus, o Filho

do Altíssimo. Como é possível, se ela não
vive com “nenhum homem?”.
- O evento deixa claro que “nada é
impossível a Deus”. Ela conceberá pelo
poder de Deus. O Espírito Santo a
envolverá. Por isso, o Santo que nascerá é
chamado de Filho de Deus. Este é o ponto
alto da anunciação: Jesus é o Messias, o
próprio Deus esvaziou-se e se fez humano.
Assumiu a luta, a linguagem, a história do
povo. Convém à humanidade entregar-se a
esta vontade de Deus: “Faça-se em mim,
segundo a vossa Palavra”. E isso Maria o
faz por toda humanidade.
- A cena da Anunciação nos mostra a
bondade divina. Maria, em sua
simplicidade, dá sua adesão ao projeto de
salvação desejado por Deus. Ela representa
a humanidade que se dispõe a Deus. José,
como descendente de Davi, revela a
fidelidade de Deus à sua aliança. Ele continua
o projeto de salvação da humanidade.
- A proposta de salvação não é um gesto
violento de Deus. Ele conta com a
participação da humanidade e realiza seus
desígnios salvíficos. Ao dirigir a palavra a
Maria, o Anjo revela que a iniciativa é
sempre de Deus. A confusão de Maria
mostra o inesperado da ação de Deus. Ele
é graça que se doa. Por isso, a salvação é
fruto de um diálogo estabelecido entre Deus
e a humanidade. Deus é quem dá o primeiro
passo.
- A graça de Deus agirá em Maria. Ela
conceberá um Filho na linhagem de Davi.
Ou seja, Jesus nascerá na linhagem da
salvação realizada por Deus. Maria não vê
a possibilidade de isso ocorrer no nível
humano: “não conheço homem algum”. Essa
inquietação de Maria é fundamental. Mas
deixa claro que é Deus, por seu poder, que
tem a iniciativa e o desejo de salvar.
- Maria será a arca da aliança definitiva.
Cristo nasce de Maria pela força do

Espírito. É o Filho de Deus cuja humanidade
é presença real de Deus na história de
homens e mulheres de todos os tempos. A
salvação da humanidade esteve nos
desígnios de Deus desde sempre. O
consentimento de Maria mostra adesão de
toda a humanidade à salvação que nos
chega por Cristo.
- Deus estava com o povo de Israel no
Antigo Testamento. Agora Ele está com
Maria e com toda a humanidade pelo
mistério da Encarnação. Em Maria realizamse as promessas de Deus. O plano salvífico
de Deus chega ao seu lugar mais elevado.
No seio de Maria, Deus se faz homem,
tornando-se um conosco.
- Nest a celebração encerramos a
preparação para o Natal do Senhor.
Peçamos a graça de sermos fiéis
colaboradores de Jesus Cristo. Que nossos
corações sejam lugares favoráveis para que
o Verbo de Deus continue armando sua
tenda entre os homens e mulheres.
09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Confiantes na chegada do Salvador,
rezemos com fé: Creio em Deus Pai...
10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Ouvimos a Boa Nova durante nossa
preparação para o Natal do Senhor. Ela
inspira as nossas súplicas, e nos leve a rezar
com fervor:
Interceda por nós, a Mãe do Vosso Filho!
L.1 Que a Virgem Maria seja modelo para
a Igreja que espera confiante a chegada do
Salvador, rezemos.
L.2 Pelos pais que esperam um filho e pelas
crianças que não conhecem os seus pais,
que o Natal lhes revele o Salvador, rezemos.
L.1 Que a encarnação do Filho de Deus,
vindo de forma simples, nos recorde o dever
de solidariedade para com os mais
necessitados, rezemos.

L.1 Que a exemplo de Maria, nosso sim à
Palavra de Deus e nossa obediência aos
mandamentos renovem-se no nosso dia a
dia, rezemos.
L.2 Que tenhamos na família de Nazaré
um grande modelo de serviço e doação,
rezemos.
(Preces espontâneas)
D. Escutai, Senhor, as nossas súplicas.
Preparai os nossos corações para
acolherem o Vosso Filho, luz do mundo.
Ele que é Deus convosco na unidade do
Espírito Santo. Amém.
11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Hoje completamos nossa preparação
dominical rumo ao Natal. Ofereçamos ao
Senhor todas as famílias que participaram
da Novena. Que Deus acolha o esforço
das equipes de liturgia deste advento.
Apresentemos também nossas ofertas e
dízimo. As nossas mãos se abrem... n° 475
12. PAI NOSSO
D. Esperemos com alegria o Salvador que
vai chegar e rezemos como uma só família
de Deus. Pai nosso...

celebrar o Natal do Vosso Filho Jesus
Cristo, nosso Senhor. Amém.
15. AVISOS
- Neste dia, 24/12, a partir das 18h, a
Comunidade se reunirá para celebrar a
Vigília do Natal. (avisar horário).
16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz,
o dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo, nos abençoe e nos guarde.
T. Amém.
D. Disponíveis para servir o Reino de Deus,
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida:)

D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.
17. CANTO
Da cepa brotou a rama... nº 741

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Vai chegar o Príncipe da Paz! Que o
mundo seja iluminado pela luz de Cristo.
Saudemo-nos para que a paz seja uma
realidade.
Paz, paz, paz eu te desejo a paz... nº549
14. ORAÇÃO
D. Ó Deus de bondade, partilhais
conosco a vossa Palavra. Por esta força
que recebemos, dai-nos a graça de nos
prepararmos com empenho para

Leituras para a Semana
2ª NATAL - celebração própria
3ª At 6, 8-10; 7, 54-59 / Sl 30(31) / Mt 10, 17-22
4ª 1Jo 1, 1-4 / Sl 96(97) / Jo 20, 2-8
5ª 1Jo 1, 5 – 2, 2 / Sl 123(124) / Mt 2, 13-18
6ª 1Jo 2, 3-11 / Sl 95(96) / Lc 2, 22-35
Sáb.: 1Jo 2, 12-17 / Sl 95(96) / Lc 2, 36-40
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