Comunidade em Oração
Liturgia para o 2º Domingo do Advento/Ano B – 06.12.2020

- Com esperança e solidariedade, preparar o caminho para o Senhor que vem a nós
- Campanha p/ a Evang.: “É tempo de Cuidar da Evang.” - “Conheceis a generosidade de Cristo” (2 Cor 8,9)
Cor litúrgica: ROXA

Ano 42 - Nº 2486

1. RITOS
INICIAIS
A(Nº 417) 1.
Vinde de novo,
Senhor, vinde
nascer entre os
homens; /:pois
onde nasce o amor, colhe-se pão
para a fome.:/
2. Vinde acender as estrelas, que
o egoísmo apagou; /:vinde plantar a esperança nos campos
onde secou.:/
3. Vinde depor os soberbos nos
tronos seus instalados; /:vinde
exaltar os humildes há tanto
tempo humilhados.:/
4. Vinde juntar os irmãos, em
torno à mesma fogueira /:e derrubar as barreiras, para unir
nossas mãos.:/
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Deus da vida, que nos enche
de alegria, na esperança da vinda
do Salvador, pela força do Espírito Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
(Alguém acende a 2ª vela da coroa
do Advento [branca, paz, profetas-Isaías] enquanto o P. diz)
P. Nesta preparação ao Natal, o Senhor nos ajude a aguardá-lo numa
vida pura e em paz!
A.(nº409) 2. A segunda vela acesa / vem a vida clarear./ Rejeitemos, pois, as trevas./ É Jesus
quem vai chegar. / Ref.: /:No advento a tua vinda nós queremos
preparar./ Vem, Senhor, que é
teu natal, vem nascer em nosso
lar.:/
Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia
Anim.: O Senhor sempre vem a nós
ajudando-nos a caminhar firmes
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na esperança, especialmente nos
momentos difíceis, como os da
pandemia deste ano. Que Ele nos
encontre vigilantes e prontos para
acolhê-lo. Assim, o dom da paz e
da salvação que Ele oferece nos
dará novo vigor no compromisso
com o Evangelho, como lembra a
Campanha para a Evangelização.
P. (Imac. Conc. de Maria, terça-feira / Dia Univ. dos Dir. Humanos,
quinta-feira /...)
Ato penitencial
P. Atendendo aos apelos de Deus,
no espírito do advento, reconheçamos nossas faltas e humildes
e confiantes, imploremos o seu
perdão, a fim de que nos encontre
preparados para acolhê-lo e construindo o novo céu e a nova terra
que esperamos.
L. Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz, tende piedade de
nós!
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que vindes salvar o que
estava perdido, tende piedade de
nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que vindes criar um
mundo novo, tende piedade e nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso e fonte de
amor...
A. Amém.
P. OREMOS. Ó Deus, todo-po-

Anim.: Pelos profetas, Deus orientou o povo a preparar a vinda do
Messias, aquele que batizaria com
o Espírito Santo.
1ª Leitura: Is 40,1-5.9-11
L. Leitura do Livro do Profeta
Isaías.
“Consolai o meu povo, consolai-o! – diz o vosso Deus –. Falai ao
coração de Jerusalém e dizei em
alta voz que sua servidão acabou
e a expiação de suas culpas foi
cumprida; ela recebeu das mãos
do Senhor o dobro por todos os
seus pecados”. Grita uma voz:
“Preparai no deserto o caminho
do Senhor, aplainai na solidão a
estrada de nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se
todos os montes e colinas; endireite-se o que é torto e alisem-se
as asperezas: a glória do Senhor
então se manifestará, e todos os
homens verão juntamente o que
a boca do Senhor falou. Sobe a
um alto monte, tu, que trazes a
boa-nova a Sião; levanta com
força a tua voz, tu, que trazes a
boa-nova a Jerusalém, ergue a
voz, não temas; dize às cidades
de Judá: ‘Eis o vosso Deus, eis
que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina: eis,
com ele, sua conquista, eis à sua
frente a vitória. Como um pastor,
ele apascenta o rebanho, reúne,
com a força dos braços, os cordeiros e carrega-os ao colo; ele
mesmo tange as ovelhas-mães’”.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.

deroso e cheio de misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena nos
impeça de correr ao encontro
do vosso Filho, mas, instruídos pela vossa sabedoria, parSalmo: Sl 84 (85)
ticipemos da plenitude de sua
S. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa
vida. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 2º D. Adv.
B, Paulinas-Paulus, p. 372-375)

bondade, e a vossa salvação nos
concedei!
A. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa
bondade, e a vossa salvação nos
concedei!

S. 1. - Quero ouvir o que o Senhor
irá falar: * é a paz que ele vai
anunciar; - a paz para o seu povo e
seus amigos,* para os que voltam
ao Senhor seu coração. - Está perto a salvação dos que o temem,*
e a glória habitará em nossa terra.
A. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa
bondade, e a vossa salvação nos
concedei!
2. - A verdade e o amor se encontrarão,* a justiça e a paz se abraçarão;
- da terra brotará a fidelidade,* e a
justiça olhará dos altos céus.
3. - O Senhor nos dará tudo o que
é bom,* e a nossa terra nos dará
suas colheitas; - a justiça andará
na sua frente * e a salvação há de
seguir os passos seus.
2ª Leitura: 2Pd 3,8-14
L. Leitura da Segunda Carta de
São Pedro.
Uma coisa vós não podeis desconhecer, caríssimos: para o Senhor,
um dia é como mil anos e mil anos
como um dia. O Senhor não tarda
a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora.
Ele está usando de paciência para
convosco. Pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário, quer
que todos venham a converter-se.
O dia do Senhor chegará como um
ladrão, e então os céus acabarão
com barulho espantoso; os elementos, devorados pelas chamas, se
dissolverão, e a terra será consumida com tudo o que nela se fez. Se
desse modo tudo se vai desintegrar,
qual não deve ser o vosso empenho
numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do
Dia de Deus, quando os céus em
chama se vão derreter, e os elementos, consumidos pelo fogo, se
fundirão? O que nós esperamos, de
acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos
para que ele vos encontre numa
vida pura e sem mancha e em paz. Palavra do Senhor.
Evangelho: Mc 1,1-8
A. Aleluia...
L. Preparai o caminho do Senhor;

endireitai suas veredas. Toda a
carne há de ver a salvação do nosso Deus.
A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Marcos.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Início do Evangelho de Jesus
Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías:
“Eis que envio meu mensageiro
à tua frente, para preparar o teu
caminho. Esta é a voz daquele
que grita no deserto: ‘Preparai
o caminho do Senhor, endireitai
suas estradas!’” Foi assim que
João Batista apareceu no deserto,
pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados.
Toda a região da Judéia e todos
os moradores de Jerusalém iam
ao seu encontro. Confessavam os
seus pecados e João os batizava
no rio Jordão. João se vestia com
uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava, dizendo: “Depois de mim
virá alguém mais forte do que eu.
Eu nem sou digno de me abaixar
para desamarrar suas sandálias.
Eu vos batizei com água, mas ele
vos batizará com o Espírito Santo”. - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor.
Homilia
Profissão da fé
Oração dos fiéis
P. Diante da grande provação da
pandemia Convid-19 para toda a
humanidade, o subsídio de Advento da Igreja em nosso Estado
nos convida a renovar a esperança. Nesta esperança pela certeza
de que Deus nunca nos abandona,
apresentemos-Lhe nossas preces.
A. Vinde, Senhor, e atendei-nos
L. 1. Para percorrermos o caminho
da conversão e da fé comprovada
em obras de caridade e de justiça,
nós vos pedimos:
2. Para que a Campanha para a
Evangelização nos ajude a encontrar novo ardor missionário, novos métodos e nova expressão no

anúncio e testemunho do Evangelho, nós vos pedimos:
3. Para que a preparação ao Natal
faça vencer a violência e crie relações de harmonia e paz entre
todos, nós vos pedimos:
4. Para que nossas crianças e nossos jovens tenham a luz do vosso
Espírito e a força do vosso amor
na escolha e na realização de sua
vocação, nós vos pedimos:
5. Por todos os que perderam a esperança e pelos que os consolam,
a fim de que tenham vossa força,
nós vos pedimos:
6. ...
P. Pedindo a vocações sacerdotais,
religiosas e leigas para a evangelização, rezemos com todas as comunidades da Diocese em seu ano
jubilar de ouro:
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos
nossos caminhos, pelas nossas
famílias, pelas nossas escolas e
continuai a repetir o convite a
muitos dos nossos jovens. Dai
coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos,
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do
povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Com as oferendas do altar,
apresentemos a Deus as iniciativas de nossa preparação ao Natal,
especialmente os encontros de
grupos, animados pela esperança.
A. (Canto Lit. 2014/7 e 2015/13)
1. Que maravilha, Senhor, estar
aqui!/ Sentir-se Igreja reunida a
celebrar./ Apresentando os frutos do caminho,/ no pão e vinho,
ofertas deste altar.
Ref. Bendito sejais por todos os
dons!/ Bendito sejais pelo vinho
e pelo pão!/ /:Bendito, bendito,/
bendito seja Deus para sempre!:/
3. Que graça imensa viver a mesma fé,/ ter esperança de um
mundo bem melhor./ Na carida-

de sentir-se familiares,/ lutando
juntos em nome do Senhor.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Acolhei, ó Deus, com bonda-

de, nossas humildes preces e
oferendas, e, como não podemos invocar os nossos méritos, venha em nosso socorro a
vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)
Prefácio do Advento IA
(Missal, p. 407)
P. Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação louvar-vos
e bendizer-vos, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso,
princípio e fim de todas as coisas.
Vós preferistes ocultar o dia e a
hora em que Cristo, vosso Filho,
Senhor e Juiz da História, aparecerá nas nuvens do céu, revestido
de poder e majestade. Naquele
tremendo e glorioso dia, passará
o mundo presente e surgirá novo
céu e nova terra. Agora e em todos os tempos, ele vem ao nosso
encontro, presente em cada pessoa
humana, para que o acolhamos na
fé e o testemunhemos na caridade,
enquanto esperamos a feliz realização de seu Reino. Por isso, certos de sua vinda gloriosa, unidos
aos anjos, vossos mensageiros, vos
louvamos, cantando a uma só voz:
A. (Nº 246) Ref. O Senhor é Santo! O Senhor é Santo! O Senhor
é Santo!
1. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, / que o seu reino de amor se estenda sobre a
terra.
2. Bendito o que vem em nome do
Senhor./ Bendito o que vem em
nome do Senhor. /Hosana! Hosana! Hosana!
P. Na verdade, vós sois santo, ó
Deus do universo, e tudo o que
criastes proclama o vosso louvor,
porque, por Jesus Cristo, vosso
Filho e Senhor nosso, e pela força

do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para
que vos ofereça em toda parte, do
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
A. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos:
santificai pelo Espírito Santo as
oferendas que vos apresentamos
para serem consagradas, a fim de
que se tornem o Corpo e + o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho
e Senhor nosso, que nos mandou
celebrar este mistério.
A. Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
P. Na noite em que ia ser entregue,
ele tomou o pão, deu graças, e o
partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR
VÓS.
P. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente, e o deu
a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É
O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ
DERRAMADO POR VÓS E
POR TODOS PARA REMISSÃO
DOS PECADOS. FAZEI ISTO
EM MEMÓRIA DE MIM.
P. Eis o mistério da fé!
A. Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa
morte, enquanto esperamos a
vossa vinda!
P. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa
ressurreição e da sua ascensão ao
céu, e enquanto esperamos a sua
nova vinda, nós vos oferecemos
em ação de graças este sacrifício
de vida e santidade.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. Olhai com bondade a oferenda da
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco
e concedei que, alimentando-nos
com o Corpo e o Sangue do vosso
Filho, sejamos repletos do Espíri-

to Santo e nos tornemos em Cristo
um só corpo e um só espírito.
A. Fazei de nós um só corpo e um
só espírito!
P. Que ele faça de nós uma oferenda
perfeita para alcançarmos a vida
eterna com os vossos santos: a
Virgem Maria, Mãe de Deus, São
José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, N. e todos os santos, que não cessam de interceder
por nós na vossa presença.
A. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
P. E agora, nós vos suplicamos, ó
Pai, que este sacrifício da nossa
reconciliação estenda a paz e a
salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa
Igreja, enquanto caminha neste
mundo: o vosso servo o Papa N.,
o nosso Bispo N., com os bispos
do mundo inteiro, o clero e todo o
povo que conquistastes.
A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
P. Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
P. Acolhei com bondade no vosso
reino os nossos irmãos e irmãs
que partiram desta vida (N.) e
todos os que morreram na vossa
amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
A. A todos saciai com vossa glória!
P. Por ele dais ao mundo todo bem
e toda graça.
P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora
e para sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai-Nosso/Or. da Paz/Fr.do Pão)
Comunhão
Anim.: Com o Pão do Céu que o
Senhor nos concede, poderemos
andar numa “vida pura e sem

mancha e em paz”, como nos
pede São Paulo.
A. (Nº 413) Ref. /:Vem, ó Senhor,
com o teu povo caminhar,/ teu
corpo e sangue, vida e força
vem nos dar.:/
1. A boa nova proclamai com alegria./ Deus vem a nós e ele nos
salva e nos recria./ E o deserto
vai florir e se alegrar./ /:Da terra
seca flores, frutos vão brotar.:/
2. Eis nosso Deus e ele vem para
salvar./ Com sua força vamos
juntos caminhar/ e construir
um mundo novo e libertado/
/:do egoísmo, da injustiça e do
pecado.:/
3. Uma voz clama no deserto com
vigor:/ “preparai hoje os caminhos do Senhor!”/ Tirai do
mundo a violência e ambição/
/:que não nos deixam ver no outro um irmão.:/
4. Distribuí os vossos bens com
igualdade,/ fazei da terra germinar fraternidade./ O Deus da
vida marchará com o seu povo/
/:e homens novos viverão num
mundo novo.:/
5. Vem, ó Senhor, ouve clamor da
tua gente,/ que luta e sofre, porém crê que estás presente./ Não
abandones os teus filhos, Deus
fiel,/ /:porque teu nome é Deus
Conosco, Emanuel.:/
P. OREMOS. Alimentados pelo

pão espiritual, nós vos suplicamos, ó Deus, que, pela
participação nesta Eucaristia,
nos ensineis a julgar com sabedoria os valores terrenos
e colocar nossas esperanças
nos bens eternos. Por Cristo,
nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: O Senhor nos visita sempre
de novo em cada Natal. Que Ele
nos encontre abertos à sua graça e
não fechados em nossos próprios
interesses.
A. (Canto Lit. 2008/17) Ref.:
/:Abri as portas ao Salvador,/
Ficai atentos, é o Senhor!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.

P. Que o Deus da Vida e da Misericórdia vos ilumine com o Advento
do seu Filho, em cuja vinda credes
e cuja volta esperais. Abençoe-vos
Deus onipotente e compassivo, Pai
e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A esperança pela vinda do Senhor
vos anime nesta semana; ide em
paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Oração da Campanha
para a Evangelização 2020
Bendito sois, Deus da vida,/ auxílio dos pobres e vulneráveis,/
amparo daqueles que esperam
em vós./ Ajudai-nos a testemunhar a alegria da evangelização,/
em meio aos desafios do tempo
presente./ Batizados e enviados
para anunciar a Palavra,/ cuidar
da vida e evangelizar os pobres,/
vivendo em comunidades eclesiais missionárias,/ queremos
renovar nossa responsabilidade/
com a missão da Igreja./ Renovai nossa esperança,/ fortalecei
nosso chamado, enviai-nos em
missão./ Por Jesus Cristo, na
força do Espírito Santo. Amém.
Coleta para a Evangelização
2020:
Nas comunidades católicas do Rio
Grande do Sul, neste ano, em vista da pandemia e das celebrações
com a participação presencial restrita, as coletas com destino prévio (Campanha da Fraternidade,
Terra Santa, Projeto Missionário
Sul 3-Moçambique e Amazônia,
Óbolo de São Pedro, Missões e
Campanha para a Evangelização)
são contempladas pelo valor da
guirlanda de Advento-Natal, que
vem sendo oferecida a todos desde setembro. A doação para esta
finalidade pode ser feita na secretaria paroquial. Se cada católico/a
desse o valor de 1 guirlanda, R$
5,00, em cada coleta, seriam R$
30,00 no ano todo. Poderia ser o
indicativo do mínimo para ajudar a Igreja, o Papa, as Missões,
a Evangelização, a Paróquia e o
Regional Sul 3 da CNBB.

Lembretes:
(a confirmar, dependendo da evolução da pandemia e os protocolos sanitários) - Segunda-feira,
às 08h30, reunião do Apostolado
da Oração, no Centro Diocesano; 19h, reunião da Coordenação da Ação Evangelizadora, no
Centro Diocesano.
- Quinta-feira, Dia Universal dos
Direitos Humanos.
- Sábado e domingo, reunião da
Coordenação Regional da Pastoral da Juventude, com início às
8h30, no Centro de Espiritualidade Padre Arturo (CEPA) em
São Leopoldo/RS; festa de São
Roque, dos padroeiros das comunidades e das capelinhas na
sede paroquial Sagrado Coração
de Jesus, Paulo Bento (transferida de agosto).
- Domingo, 3º do Adv. B, encerramento da Campanha da Evangelização - Festa da Padroeira
da Paróquia Santa Luzia, Bairro
Atlântico, Erechim (novena, de
04 a 12).
Leituras da semana:
dia 07, 2ªf, Sto. Ambrósio: Is 35,110; Sl 84(85); Lc 5,17-26; dia 08,
3ªf, IMACULADA CONCEIÇÃO DE NOSSA SENHORA:
Gn 3,9-15.20; Sl 97(98); Ef 1,36.11-12; Lc 1,26-38; dia 09, 4ªf,
S. João Diego: Is 40,25-31; Sl
102(103); Mt 11,28-30; dia 10,
5ªf, Sta. Joana Francisca de Chantal: Is 41,13-20; Sl 144(145); Mt
11,11-15; dia 11, 6ªf, S. Dâmaso:
Is 48-17-19; Sl 1,1-2.3.4 e 6; Mt
11,16-19; dia 12, sáb. N. Sra. de
Guadalupe, Padroeira da América Latina: Gl 4,4-7; Sl 95(96); Lc
1,39-47; dia 13, dom. 3º do Advento: Is 61,1-2a.10-11; Cânt: Lc
1,46-48.49-50.53-54; 1Ts 5,1624; Jo 1,6-8.19-28 (Testemunho
de João Batista.
No site da Diocese de Erexim

wwwdiocesedeerexim.org.br
você encontra notícias diversas,
artigos, documentos, este folheto, o jornal “Comunicação Diocesana”, as celebrações dominicais da Palavra de Deus.
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 3º Domingo do Advento/Ano B – 13.12.202

- João Batista, voz que clama no deserto, anuncia que o PROMETIDO está no meio de nós
- Campanha p/ a Evang.: “É tempo de Cuidar da Evang.” - “Conheceis a generosidade de Cristo” (2 Cor 8,9)

Cor litúrgica: ROXO/RÓSEA Ano 42 - Nº 2487 Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS
INICIAIS
A. (Nº 414)
1.
Senhor,
vem
salvar
teu povo das
trevas, da escravidão./ Só
tu és nossa esperança, és nossa
libertação.
Ref. /:Vem, Senhor, vem nos salvar! / Com teu povo vem caminhar!:/
2. Contigo o deserto é fértil, a
terra se abre em flor./ Da rocha
brota água viva, da terra nasce
esplendor.
3. Tu marchas à nossa frente, és
força, caminho e luz./ Vem logo
salvar teu povo, não tardes, Senhor Jesus!
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Senhor que encaminha nossos corações para o amor do Pai e
para a vida fraterna em seu Filho
Jesus Cristo, cujo Natal preparamos, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
P. (... motiva acender 3ª vela [rosa,
alegria, João Batista] - convite especial à alegria pela proximidade
do Senhor)
A. (nº. 409) Na terceira vela temos
/ a esperança a crepitar./ Nossa
fé se reanima./ É Jesus quem
vai chegar. /:No Advento a tua
vinda nós queremos preparar./
Vem, Senhor, que é teu Natal,/
vem nascer em nosso lar.:/
Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia
Anim.: Em breve, celebraremos o
Natal. Intensificando nossa preparação para esta grande solenidade,
vivemos antecipadamente a ale-

gria do mistério a ser celebrado.
P. (... Campanha para a Evangelização; encontros de Advento nos
grupos – Natal, tempo de construir a Paz ...)
Ato penitencial
P. Abramos o coração à misericórdia do Pai para alcançarmos o
perdão de nossas faltas, e assim
vivermos a alegria de seu amor e
participarmos com mais proveito
desta celebração. (Pausa)
L. Senhor, que sois o defensor dos
pobres, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que sois o refúgio dos
fracos, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que sois a esperança dos
pecadores, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de ternura e bondade...
A. Amém.
P. OREMOS. Ó Deus de bonda-

de, que vedes o vosso povo
esperando fervoroso o natal
do Senhor, dai chegarmos às
alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso
júbilo na solene liturgia. PNS-

rJC.
A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 3º D. Adv.
B, Paulinas-Paulus, p. 376-378)
Anim.: Na proximidade da celebração do nascimento do Salvador,
somos convidados a exultar em
Deus e a louvá-lo, bem como a viver conforme ensina João Batista,
que veio dar testemunho da luz.
1ª Leitura: Is 61,1-2a.10-11
L. Leitura do Livro do Profeta
Isaías.
O espírito do Senhor Deus está
sobre mim, porque o Senhor me
ungiu; enviou-me para dar a

boa-nova aos humildes, curar as
feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade
para os que estão presos; para
proclamar o tempo da graça do
Senhor. Exulto de alegria no Senhor e minh’alma regozija-se em
meu Deus; ele me vestiu com as
vestes da salvação, envolveu-me
com o manto da justiça e adornou-me como um noivo com sua
coroa, ou uma noiva com suas
joias. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor
Deus fará germinar a justiça e a
sua glória diante de todas as nações. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.

Salmo:
Cânt. Lc 1,46-48.49-50.53-54
S. A minh’alma se alegra no meu
Deus.
A. A minh’alma se alegra no meu
Deus.
S. 1. - A minha alma engrandece
ao Senhor,* e se alegrou o meu
espírito em Deus meu Salvador,
- pois, ele viu a pequenez de sua
serva,* desde agora as gerações
hão de chamar-me de bendita.
2. - O Poderoso fez por mim maravilhas.* E Santo é o seu nome!
- Seu amor, de geração em geração,* chega a todos que o respeitam.
3. - De bens saciou os famintos *
e despediu, sem nada, os ricos. Acolheu Israel, seu servidor,* fiel
ao seu amor.
2ª Leitura: 1Ts 5,16-24
L. Leitura da Primeira Carta de
São Paulo aos Tessalonicenses.
Irmãos: Estai sempre alegres!
Rezai sem cessar. Dai graças em
todas as circunstâncias, porque
essa é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não

apagueis o espírito! Não desprezeis
as profecias, mas examinai tudo e
guardai o que for bom. Afastai-vos
de toda espécie de maldade! Que o
próprio Deus da paz vos santifique
totalmente, e que tudo aquilo que
sois – espírito, alma, corpo – seja
conservado sem mancha alguma
para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo! Aquele que vos chamou é fiel; ele mesmo realizará
isso. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Jo 1,6-8.19-28
A. Aleluia...
L. O Espírito do Senhor sobre mim
fez sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação.
A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo João.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Surgiu um homem enviado por
Deus; seu nome era João. Ele veio
como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos
chegassem à fé por meio dele. Ele
não era a luz, mas veio para dar
testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus
enviaram de Jerusalém sacerdotes
e levitas para perguntar: “Quem és
tu?” João confessou e não negou.
Confessou: “Eu não sou o Messias”. Eles perguntaram: “Quem
és, então? És tu Elias?” João respondeu: “Não sou”. Eles perguntaram: “És o Profeta?” Ele respondeu: “Não”. Perguntaram então:
“Quem és, afinal? Temos que levar
uma resposta para aqueles que nos
enviaram. O que dizes de ti mesmo?” João declarou: “Eu sou a
voz que grita no deserto: ‘Aplainai
o caminho do Senhor’” - conforme
disse o profeta Isaías. Ora, os que
tinham sido enviados pertenciam
aos fariseus e perguntaram: “Por
que então andas batizando, se não
és o Messias, nem Elias, nem o Profeta?” João respondeu: “Eu batizo
com água; mas no meio de vós está
aquele que vós não conheceis, e
que vem depois de mim. Eu não

mereço desamarrar a correia de
suas sandálias”. Isso aconteceu
em Betânia, além do Jordão, onde
João estava batizando. - Palavra
da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
P. Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
A. criador do céu e da terra, de
todas as coisas visíveis e invisíveis.
P. Creio em um só Senhor, Jesus
Cristo,
A. 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.
P. Por ele todas as coisas foram feitas,
A. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se
encarnou pelo Espírito Santo no
seio da Virgem Maria, e se fez
homem.
P. Também por nós foi crucificado
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi
sepultado.
A. Ressuscitou ao terceiro dia,
conforme as Escrituras, e subiu
aos céus, onde está sentado à direita do Pai.
P. E de novo há de vir, em sua glória,
A. para julgar os vivos e os mortos; e o seu Reino não terá fim.
P. Creio no Espírito Santo,
A. 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.
P. Creio na Igreja,
A. una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para
a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e
a vida do mundo que há de vir.
Amém.
Oração dos fiéis
P. Na alegre expectativa da proximidade do Natal, com toda a confiança, dirijamos a Deus nossas
preces.

A. Ouvi-nos, ó Deus da paz e da
alegria!
L. 1. Pelos que mais sofrem as consequências da pandemia, a fim de
que mantenham sua esperança no
Senhor e tenham a solidariedade
fraterna, nós vos pedimos:
2. Para que a alegria do Evangelho
renove a esperança dos desanimados e deprimidos, nós vos pedimos:
3. Para que os cristãos, com a firmeza de João Batista, testemunhem a
verdade e a alegria de vossa Palavra, nós vos pedimos:
4. Para que nossas famílias, pelos
encontros de preparação ao Natal,
construam a paz e a transmitam a
todos, nós vos pedimos:
5. ...
P. Com todas as comunidades católicas de nosso País, rezemos a
oração da Campanha para a Evangelização: Bendito sois, Deus da
vida, auxílio dos pobres e vulneráveis,/ amparo daqueles que esperam em vós,
A. Ajudai-nos a testemunhar a
alegria da evangelização,/ em
meio aos desafios do tempo presente.
P. Batizados e enviados para anunciar a Palavra,
A. cuidar da vida e evangelizar
os pobres,/ vivendo em comunidades eclesiais missionárias,/
queremos renovar nossa responsabilidade/ com a missão da
Igreja./
P. Renovai nossa esperança,/
A. fortalecei nosso chamado, enviai-nos em missão./
P. Por Jesus Cristo, na força do Espírito Santo.
A. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Com os dons do pão e do
vinho, expressamos nossa gratidão e retribuição a Deus.
A. (Canto Lit. 2017 e 2008/7) 1.
Bendito és tu, ó Deus Criador,/
revestes o mundo da mais fina
flor;/ restauras o fraco que a ti
se confia/ e junto aos irmãos, em
paz, o envias.

Ref. /:Ó Deus de universo, és Pai
e Senhor,/ por tua bondade, recebe o louvor!:/
3. Bendito és tu, ó Deus Criador,/ fecundas a terra com vida
e amor./ A quem aguardava um
canto de festa,/ A mesa promete
eterna seresta.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Possamos, ó Pai, oferecer-vos

sem cessar estes dons da nossa devoção, para que, ao celebrarmos o sacramento que nos
destes, se realizem em nós as
maravilhas da salvação. Por
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Oração Eucarística V
(Missal, p. 496)
Prefácio do Advento II
(Missal, p. 408)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai Santo, Deus eterno
e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Predito por todos os
profetas, esperado com amor de
mãe pela Virgem Maria, Jesus foi
anunciado e mostrado presente no
mundo por São João Batista. O
próprio Senhor nos dá a alegria
de entrarmos agora no mistério do
seu Natal, para que sua chegada
nos encontre vigilantes na oração
e celebrando os seus louvores. Por
essa razão, agora e sempre, nós
nos unimos aos anjos e a todos os
santos, cantando a uma só voz:
A. (Nº 240) Ref. Santo, Santo,
Santo é o Senhor!/ Todos nós
sabemos e queremos proclamar.
1. Santo é o Senhor nas alturas. O
Senhor é Santo.
2. Santo é o Senhor de toda a terra. O Senhor é Santo.
P. Senhor, vós que sempre quisestes
ficar muito perto de nós, vivendo
conosco no Cristo, falando conosco por ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas
ofertas se mudem no Corpo + e
no Sangue de nosso Senhor Jesus

Cristo.
A. Mandai vosso Espírito Santo!
P. Na noite em que ia ser entregue,
ceando com seus apóstolos, Jesus,
tendo o pão em suas mãos, olhou
para o céu e deu graças, partiu o
pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E
COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, no fim da ceia,
tomou o cálice em suas mãos, deu
graças novamente e o entregou
a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE
É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA
E ETERNA ALIANÇA, QUE
SERÁ DERRAMADO POR VÓS
E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Tudo isto é mistério da fé!
A. Toda vez que se come deste
Pão, toda vez que se bebe deste
Vinho, se recorda a paixão de
Jesus Cristo e se fica esperando
sua volta.
P. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso
Senhor, sua ressurreição e ascensão; nós queremos a vós oferecer
este Pão que alimenta e que dá
vida, este Vinho que nos salva e
dá coragem.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só
corpo, pra sermos um só povo em
seu amor.
A. O Espírito nos una num só
corpo!
P. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo
ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na
vossa paz.
A. Caminhamos na estrada de
Jesus!
P. Dai ao santo Padre, o Papa N.,
ser bem firme na Fé, na Caridade,
e a N., que é Bispo desta Igreja,
muita luz pra guiar o seu rebanho.
A. Caminhamos na estrada de
Jesus!

P. Esperamos entrar na vida eterna
com a Virgem, Mãe de Deus e da
Igreja, São José, seu esposo, os
apóstolos e todos os santos, que
na vida souberam amar Cristo e
seus irmãos.
A. Esperamos entrar na vida
eterna!
P. A todos que chamastes pra outra
vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo
vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no
reino que pra todos preparastes.
A. A todos dai a luz que não se
apaga!
P. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos
juntos o vosso reino que também
é nosso.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para
sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai-Nosso/Or. da Paz/Fr.do Pão)
Comunhão
Anim.: O fundamento da alegria
verdadeira é Cristo, nossa Paz,
que se dá a nós em alimento na
mesa do altar.
.
A. (Nº 411) 1. Natal se aproxima,
é tempo de amor;/ renasce a esperança de um mundo melhor./
Palavras e gestos promovem a
paz/ que vem do Deus vivo e na
terra se faz.
Ref. /:Paz para todos os homens,
que lutam de boa vontade.:/
2. Verdade na terra irá ressurgir./
A paz e a justiça, as mãos vão
unir./ Enfim o Senhor nos dará
salvação:/ seremos um povo
amigo e irmão.
3. Os pobres que vivem sem pão e
sem luz,/ cansados da vida e do
peso da cruz,/ precisam de nós
para erguer-se do chão:/ Natal é
a festa da libertação.
4. A paz se promove com luta e
vigor;/ não pode ser fruto do
medo e temor./ A paz é progresso do homem total/ firmado no
Cristo seu grande ideal.

P. OREMOS. Imploramos, ó Pai,

ral da Juventude, com início às 8h,

A. Amém.

Valtuir Bolzan, na igreja Imaculada Conceição, Getúlio Vargas.

vossa clemência para que estes no Santuário Nossa Senhora da
sacramentos nos purifiquem Salette em Marcelino Ramos/RS.
dos pecados e nos preparem - Domingo, 4º D. Adv. B – 19h,
para as festas que se aproxi- celebração do jubileu de prata
mam. Por Cristo, nosso Senhor. de ordenação presbiteral do Pe.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Os encontros de preparação
ao Natal nos ajudam a conhecer
melhor a Cristo e a anunciá-lo a
todos, testemunhando a alegria do
encontro com Ele
A. (Canto Lit. 2013/12) Brilhe a
vossa luz, brilhe para sempre,/
sejam luminosas vossas mãos e
as mentes!/ /:Brilhe a vossa luz!
Brilhe a vossa luz!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, que no Natal vem visitar a
humanidade, faça brotar em vós a
justiça, reascenda a alegria, confirme a esperança e fortaleça a comunhão e a fraternidade nas famílias e nas comunidades. E que vos
abençoe Deus benigno e fonte de
amor, Pai, Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Alegrai-vos sempre no Senhor
que está perto. Ide em paz e que o
Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Oração de Advento:
Vinde, Senhor Jesus, nascer nesta
terra empobrecida; vinde renovar a esperança deste povo marcado pela angústia e sofrimento; vinde como luz da verdade
neste tempo de tantas mentiras
e falsidades; vinde tirar-nos do
comodismo para assumirmos
com decisão o compromisso
transformador da fé na família e
na comunidade; vinde fortalecer
nossa união para partilhar nossa
vida e nossos bens; vinde libertar
nossos corações do pecado para
vivermos reconciliados convosco e com os irmãos; vinde trazer
a paz para todos. Amém.
Lembretes: (a confirmar...)
- Sábado e domingo, retiro da
Coordenação Diocesana da Pasto-

Leituras da semana:
dia 14, 2ªf, S. João da Cruz: Nm
24,2-7.15-17a; Sl 24(25); Mt
21,23-27; dia 15, 3ªf: Sf 3,1-2.913; Sl 33(34); Mt 21,28-32; dia
16, 4ªf: Is 45,6b-8.18.21b-25;
Sl 84(85); Lc 7,19-23; Dia 17,
5ªf: Gn 49,2.8-10; Sl 71(72); Mt
1,1-17; dia 18, 6ªf: Jr 23,5-8; Sl
71(72); Mt 1,18-24; dia 19, sáb.:
Jz 13,2-7.24-25a; Sl 70(71); Lc
1,5-25; dia 20, dom. 4º do Advento: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16;
Sl 88(89); Rm 16,25-27; Lc
1,26-38 (Anunciação).
É tempo de cuidar da
Evangelização!
Eis o tema da Campanha para a
Evangelização deste ano. Motivados pelo lema: “Conheceis a
generosidade de Cristo” (2 Cor
8,9), queremos renovar nossa corresponsabilidade na ação evangelizadora que também necessita de
recursos. Como Igreja somos comunidade que cuida dos pobres;
uma comunidade que cuida do
anúncio da Palavra; uma comunidade que cuida da vida!
“Está aqui um menino com cinco
pães de cevada e dois peixes.
O que é isso, porém, para tanta
gente?” (Jo 6,9). Eis as palavras
de André, irmão de Simão Pedro,
diante da questão apresentada a
Filipe na cena da multiplicação
dos pães. Jesus faz a Felipe um
apelo à sua fé diante da multidão
necessitada de pão: “Onde vamos comprar pão para que estes
possam comer?” A multidão que
segue Jesus é também por Ele
percebida em suas necessidades.
Um contexto que revela não somente as dificuldades e carências
dos irmãos e irmãs, mas também
a força do sinal que Ele mesmo
está prestes a realizar....

Em princípio não havia dinheiro
suficiente que pudesse sanar por
completo aquela realidade. É aí
que surge a figura de um menino
com uma quantidade expressiva
de alimentos em mãos enquanto
muitos nada têm. O alimento concentrado nas mãos de uma criança
nos leva a refletir que muitas vezes
o problema da miséria e da fome
está também no fato de retermos
em nossas mãos aquilo que pode
ser partilhado, e assim, multiplicado. Se nas mãos daquele menino
talvez não houvesse o necessário
para duas, ou três pessoas, quando
não seguramos em nossas mãos
aquilo que temos e aprendemos a
oferecer ao Senhor que nos interpela, a partilha acontece revelando
o milagre do amor que multiplica
a solidariedade. Eis o aprendizado: o que em nossas mãos talvez
não seja suficiente, se colocamos
nas mãos de Deus ele multiplica e
nos entrega de volta a fim de também partilharmos generosamente
com o próximo.
Assim age uma comunidade que
cuida dos pobres: vive unida a
seu Senhor e comprometida com
gestos de caridade vendo no irmão
necessitado o próprio Cristo. Jesus nos ensina que a solução para
o problema da fome e da miséria
não está somente na quantidade
de recursos financeiros que temos,
mas sim no dom de partilhar, na
vida fraterna e solidária. Como
nos recorda o Papa Francisco,
“No meio da crise, uma solidariedade guiada pela fé permite-nos
traduzir o amor de Deus na nossa
cultura globalizada, não construindo torres nem muros – e quantos
muros estão a ser construídos hoje
– que dividem mas depois desmoronam, mas tecendo comunidades
e apoiando processos de crescimento verdadeiramente humano e
sólido. E nisto ajuda a solidariedade. Faço uma pergunta: penso nas
necessidades dos outros? Cada
qual responda no seu coração.”
(Audiência geral 2/9/2020) (Do
texto-base da Campanha para a
Evangelização 2020)
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 4º Domingo do Advento/Ano B – 20.12.2020

- MARIA, da família de Davi, chamada a ser a Mãe de JESUS por obra do Espírito Santo
Cor litúrgica: ROXO

Ano 42 - Nº 2488 Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS
INICIAIS
A. (Nº 421) 1.
Tempo de esperança e de viver,/
tempo de ser
novo e renascer.
Ref.: Eis que uma criança já se
anuncia/ dentro de Maria o céu
conosco está./ Tempo de esperança e de alegria./ Vamos esperar que o Senhor virá./ O libertador já vem.
2. Como esperava o povo hebreu,/
o Senhor do povo não se esqueceu.
3. Hoje o povo espera de coração/
por um mundo novo bem mais
irmão.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça, a paz e a ternura de
Cristo, que se encarnou no seio da
Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, pelo infinito amor de
Deus Pai, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
P. (motiva acender 4ª vela da coroa
de advento [vermelha, amor, Maria e José] e diz:) Nós vos bendizemos, ó Deus, Pai de bondade, porque enviais vosso Filho ao mundo
por meio de Maria, vossa serva,
pela ação de vosso Espírito. Fazei
brilhar a luz da salvação em nossa
vida, Jesus Cristo, o sol da justiça.
A. (nº 409) 4. Eis a luz da quarta
vela: / um clarão se faz brilhar./
Bate forte o coração./ É Jesus
quem vai chegar. //: No Advento
a tua vinda nós queremos preparar./ Vem, Senhor, que é teu
natal,/ vem nascer em nosso lar.:/
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Bem próximos de celebrarmos o nascimento de Jesus, con-

templamos o mistério de sua encarnação no seio da Virgem Maria
por obra do Espírito Santo. Louvemos a Deus pelo sim de Maria
e de muitas outras pessoas, pelas
quais a obra da salvação continua
no mundo.
P. (... Jubileu de prata presbiteral do
Pe. Valtuir Bolzan, igreja Imaculada Conceição, Getúlio Vargas,
neste domingo / vigília de Natal da
Juventude, no Santuário de Fátima, na noite de quarta-feira; Natal,
sexta-feira / ...)
Ato penitencial
P. Um canto diz: “Deus se fez humano e veio procurar corações
amigos, onde começar seu santo
reino de liberação”. Peçamos que
Ele próprio purifique nosso coração, através do seu perdão, para
que seja o melhor presépio para
Jesus no Natal.
A. (Nº 74) 1. Confesso a Deus Pai,
todo-poderoso,/ e a vós irmãos,
confesso que pequei / por pensamentos, palavras, atos e omissões,/ por minha culpa, tão grande culpa.
Ref.: /:Piedade, Senhor, piedade,
Senhor,/ Piedade de mim!:/
2. E peço à Virgem Maria, aos
santos e anjos,/ e a vós irmãos,
eu peço que rogueis / a Deus, que
é Pai poderoso, para perdoar / a
minha culpa, tão grande culpa.
Ou:
A. Confesso a Deus a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras,
atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E
peço à Virgem Maria, aos anjos
e santos e a vós, irmãos e irmãs,
que rogueis por mim a Deus,
nosso Senhor.
P. Deus rico em misericórdia...
A. Amém.

P. OREMOS. 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.

PNSrJC.
A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 4º D. Adv.
B, Paulinas-Paulus, p. 379-382)
Anim.: Deus Pai nos envia seu Filho, nascido de Maria por obra do
Espírito Santo, para ser nosso Salvador e estabelecer seu Reino de
amor e de justiça.
1ª Leitura: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16
L. Leitura do Segundo Livro de Samuel.
Tendo-se o rei Davi instalado já
em sua casa e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando-o de
todos os seus inimigos, ele disse
ao profeta Natã: “Vê: eu resido
num palácio de cedro, e a arca de
Deus está alojada numa tenda!”
Natã respondeu ao rei: “Vai e
faze tudo o que diz o teu coração,
pois o Senhor está contigo”. Mas,
nessa mesma noite, a palavra do
Senhor foi dirigida a Natã nestes
termos: “Vai dizer ao meu servo
Davi: ‘Assim fala o Senhor: Porventura és tu que me construirás
uma casa para eu habitar? Fui eu
que te tirei do pastoreio, do meio
das ovelhas, para que fosses o
chefe do meu povo, Israel. Estive
contigo em toda a parte por onde
andaste, e exterminei diante de ti
todos os teus inimigos, fazendo o
teu nome tão célebre como o dos
homens mais famosos da terra.
Vou preparar um lugar para o
meu povo, Israel: eu o implantarei, de modo que possa morar
lá sem jamais ser inquietado. Os
homens violentos não tornarão a

oprimi-lo como outrora, no tempo
em que eu estabelecia juízes sobre
o meu povo, Israel. Concedo-te
uma vida tranquila, livrando-te de
todos os teus inimigos. E o Senhor
te anuncia que te fará uma casa.
Quando chegar o fim dos teus dias
e repousares com teus pais, então,
suscitarei, depois de ti, um filho
teu, e confirmarei a sua realeza.
Eu serei para ele um pai e ele será
para mim um filho. Tua casa e teu
reino serão estáveis para sempre
diante de mim, e teu trono será firme para sempre”.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 88 (89)
S. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor!
A. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor!
S. 1. - 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.
2. - “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!
3. = 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”.
2ª Leitura: Rm 16,25-27
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Romanos.
Irmãos: Glória seja dada àquele
que tem o poder de vos confirmar
na fidelidade ao meu evangelho
e à pregação de Jesus Cristo, de
acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. Agora este mistério foi manifestado e, mediante as Escrituras
proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao
conhecimento de todas as nações,

para trazê-las à obediência da fé.
A ele, o único Deus, o sábio, por
meio de Jesus Cristo, a glória, pelos séculos dos séculos. Amém!
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Lc 1,26-38
A. Aleluia...
L. Eis a serva do Senhor; cumpra-se
em mim a tua palavra!
A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi
enviado por Deus a uma cidade da
Galileia, chamada Nazaré, a uma
virgem, prometida em casamento a
um homem chamado José. Ele era
descendente de Davi e o nome da
Virgem era Maria. O anjo entrou
onde ela estava e disse: “Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está
contigo!” Maria ficou perturbada com estas palavras e começou
a pensar qual seria o significado
da saudação. O anjo, então, disse-lhe: “Não tenhas medo, Maria,
porque encontraste graça diante
de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás
o nome de Jesus. Ele será grande,
será chamado Filho do Altíssimo,
e o Senhor Deus lhe dará o trono
de seu pai Davi. Ele reinará para
sempre sobre os descendentes de
Jacó, e o seu reino não terá fim”.
Maria perguntou ao anjo: “Como
acontecerá isso, se eu não conheço
homem algum?” O anjo respondeu: “O Espírito virá sobre ti, e o
poder do Altíssimo te cobrirá com
sua sombra. Por isso, o menino
que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel,
tua parenta, concebeu um filho na
velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril,
porque para Deus nada é impossível”. Maria, então, disse: “Eis
aqui a serva do Senhor; faça-se
em mim segundo a tua palavra”.
E o anjo retirou-se. - Palavra da
Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé
(Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai,
poder e ternura/ que toda criatura governa. Amém!/ Amém!
Aleluia! Por Deus fomos feitos/ à
sua imagem, pra sempre. Amém.
2. Eu creio em Jesus, o Filho de
Deus/ que deu sua vida por nós.
Amém!/ Amém! Aleluia! Jesus é
o Senhor./ Pois ressuscitou para
sempre. Amém!
3. Eu creio no Espírito, verdade e
amor/ que o Cristo mandou sobre nós. Amém!/ Amém! Aleluia!
O Espírito Santo/ nos une e conduz para sempre. Amém!
Oração dos fiéis
P. Apresentemos nossas preces a
Deus por intercessão da Virgem
Maria que concebeu em seu seio,
pela ação do Espírito Santo, o seu
Filho Unigênito, nossa Paz.
A. (Nº 198) Por Maria, escutai nossa prece, Senhor!
L. 1. Para que a Igreja, com comunidades ardorosas, fundamentadas
na Palavra, no Pão, na Caridade
e na Ação Missionária, anuncie
Cristo a todos os povos, peçamos,
irmãos.
2. Para que, a exemplo da Virgem
Maria, realizemos a missão que
Deus nos confia, peçamos, irmãos.
3. Pelas crianças que estão para nascer em nossas famílias, a fim de
que tenham a acolhida dada por
São José e de Nossa Senhora ao
Menino Jesus, peçamos, irmãos.
4. Para que a celebração do Natal
motive ações permanentes em favor das crianças carentes, peçamos, irmãos.
5. Para que os encontros de famílias,
de ambiente de trabalho, de grupos
de amigos na celebração do Natal
confirmem a alegria da vida em
Cristo, peçamos, irmãos.
6. Pelos doentes e por todos os que
enfrentam dificuldades maiores
nestes dias a fim de que a paz de
Cristo os conforte e os renove na
esperança, peçamos, irmãos.
7. ...
P. Ó Deus, por intercessão de

São José e da Virgem Maria,

socorrei-nos em nossas necessidades, fortalecei nossa fé e
confirmai a esperança dos que
Vos procuram de boa vontade.
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Com as oferendas do altar,
apresentemos a Deus a expectativa
das mães que estão para dar à luz
seus filhos.
A. (Nº 513) 1. Vivo ofertório de
Maria, dando aquele “sim”,
sempre até o fim,/ firme e fiel por
toda a vida.
Ref. “Eis-me aqui, Senhor” Pai de
bondade,/ “faça-se em mim tua
vontade”
2. Vivo ofertório deste povo, que
no vinho e pão dá seu coração,/
com desejo grande de ser novo.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício para glória do seu
nome, para nosso bem e de toda
a santa Igreja.
P. Ó Deus, que o mesmo Espírito
Santo, que trouxe a vida ao seio de
Maria, santifique estas oferendas
colocadas sobre o vosso altar. Por
Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística IV
(Missal, p. 489)
Prefácio do Advento, IIA
(Missal, p. 409)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, Senhor, Pai santo, Deus
eterno e todo-poderoso. Nós vos
louvamos, bendizemos e glorificamos pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do antigo adversário nos veio a desgraça, mas
do seio virginal da Filha de Sião
germinou aquele que nos alimenta
com o pão do céu e garante para
todo o gênero humano a salvação
e a paz. Em Maria, é-nos dada de
novo a graça que por Eva tínhamos
perdido. Em Maria, mãe de todos
os seres humanos, a maternidade,
livre do pecado e da morte, se abre
para uma nova vida. Se grande era

a nossa culpa, bem maior se apresenta a divina misericórdia em
Jesus Cristo, nosso Salvador. Por
isso, enquanto esperamos sua chegada, unidos aos anjos e a todos os
santos, cheios de esperança e alegria, nós vos louvamos, cantando
a uma só voz:
A (Nº 250) 1. Santo é o Senhor!
Santo é o Senhor!/ Santo é o Senhor, para sempre. Amém!
2. Os céus e a terra proclamam
tua glória,/ Tua glória proclamam pra sempre. Amém!
3. Bendito o que vem em nome
de Deus!/ Hosana nos céus para
sempre. Amém!
P. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai santo, a sabedoria e o
amor com que fizestes todas as coisas: criastes o homem e a mulher
à vossa imagem e lhes confiastes
todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem
toda criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder
da morte, mas a todos socorrestes
com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar.
A. Socorrei, com bondade, os que
vos buscam!
P. E, ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e
às mulheres e os instruístes pelos
profetas na esperança da salvação.
E de tal modo, Pai santo, amastes
o mundo que, chegada a plenitude
dos tempos, nos enviastes vosso
próprio Filho para ser o nosso Salvador.
A. Por amor nos enviastes vosso
Filho!
P. Verdadeiro homem, concebido do
Espírito Santo e nascido da Virgem
Maria, viveu em tudo a condição
humana, menos o pecado, anunciou aos pobres a salvação, aos
oprimidos, a liberdade, aos tristes,
a alegria. E para realizar o vosso
plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos,
venceu a morte e renovou a vida.
A. Jesus Cristo deu-nos vida por
sua morte!
P. E, a fim de não mais vivermos
para nós, mas para ele, que por nós
morreu e ressuscitou, enviou de

vós, ó Pai, o Espírito Santo, como
primeiro dom aos vossos fiéis para
santificar todas as coisas, levando
à plenitude a sua obra.
A. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito!
P. Por isso, nós vos pedimos que o
mesmo Espírito Santo santifique
estas oferendas, a fim de que se
tornem o Corpo e + o Sangue de
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso, para celebrarmos este grande mistério que ele nos deixou em
sinal da eterna aliança.
A. Santificai nossa oferenda pelo
Espírito!
P. Quando, pois, chegou a hora, em
que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Enquanto ceavam, ele tomou o pão,
deu graças, e o partiu e deu a seus
discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ele tomou em
suas mãos o cálice com vinho,
deu graças novamente, e o deu a
seus discípulos, dizendo: TOMAI,
TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O
SANGUE DA NOVA E ETERNA
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR
TODOS PARA REMISSÃO DOS
PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
A. Salvador do mundo, salvai-nos,
vós que nos libertastes pela cruz
e ressurreição.
P. Celebrando, agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos, proclamamos a
sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o
seu Corpo e Sangue, sacrifício do
vosso agrado e salvação do mundo
inteiro.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Olhai, com bondade, o sacrifício
que destes à vossa Igreja e concedei aos que vamos participar do
mesmo pão e do mesmo cálice

que, reunidos pelo Espírito Santo
num só corpo, nos tornemos em
Cristo um sacrifício vivo para o
louvor da vossa glória.
A. Fazei de nós um sacrifício de
louvor!
P. E agora, ó Pai, lembrai-vos de
todos pelos quais vos oferecemos
este sacrifício: o vosso servo o
papa N., o nosso Bispo N., os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis
que, em torno deste altar, vos oferecem este sacrifício, o povo que
vos pertence e todos aqueles que
vos procuram de coração sincero.
A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
P. Lembrai-vos também dos que
morreram na paz do vosso Cristo
e de todos os mortos dos quais só
vós conhecestes a fé.
A. A todos saciai com vossa glória!
P. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade,
que, com a Virgem Maria, Mãe de
Deus, com São José, seu esposo,
com os Apóstolos e todos os Santos, possamos alcançar a herança
eterna no vosso reino, onde, com
todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos
glorificaremos por Cristo, Senhor
nosso.
A. Concedei-nos o convívio dos
eleitos!
P. Por ele dais ao mundo todo bem e
toda graça.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para
sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai-Nosso/Or. da Paz/Fr.do Pão)
Comunhão
Anim.: Pela Virgem Maria, por obra
do Espírito Santo, nos veio o Salvador. Pela Igreja, pela ação do
mesmo Espírito, podemos receber
o Pão do céu na comunhão eucarística.
A. (Nº 413) Ref. /:Vem, ó Senhor,
com o teu povo caminhar,/ teu
corpo e sangue, vida e força vem
nos dar.:/

1. A boa nova proclamai com alegria./ Deus vem a nós e ele nos
salva e nos recria./ E o deserto
vai florir e se alegrar./ /:Da terra
seca flores, frutos vão brotar.:/
2. Eis nosso Deus e ele vem para
salvar./ Com sua força vamos
juntos caminhar/ e construir um
mundo novo e libertado/ /:do
egoísmo, da injustiça e do pecado.:/
3. Uma voz clama no deserto com
vigor:/ “preparai hoje os caminhos do Senhor!”/ Tirai do mundo a violência e ambição/ /:que
não nos deixam ver no outro um
irmão.:/
4. Distribuí os vossos bens com
igualdade,/ fazei da terra germinar fraternidade./ O Deus da
vida marchará com o seu povo/
/:e homens novos viverão num
mundo novo.:/
5. Vem, ó Senhor, ouve clamor da
tua gente,/ que luta e sofre, porém crê que estás presente./ Não
abandones os teus filhos, Deus
fiel,/ /:porque teu nome é Deus
Conosco, Emanuel.:/
P. OREMOS. Ó Deus todo-pode-

e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Caminhai na certeza da vinda do
Salvador. Ide em paz e o Senhor
vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

A. Amém.

- Segunda-feira, às 9h30, encontro
de Dom Adimir com os padres
com mais de 40 anos de sacerdócio, no Lar Sacerdotal – Seminário de Fátima.
- Quarta-feira, Vigília de advento
da juventude, das 22h às 6h de
quinta-feira, na Capela da Reconciliação do Santuário Nossa
Senhora de Fátima.
- Sexta-feira, 20h, Dom Adimir,
missa na Catedral.
- Sexta-feira – NATAL, às 8h,
Dom Adimir, missa no Santuário
N. Sra. de Fátima.
- Domingo, Sagrada Família, Jesus, Maria e José - às 9h, Dom
Adimir, missa na igreja Santa Isabel da Hungria, Três Arroios.

Leituras da semana:
dia 21, 2ªf, S. Pedro Canísio: Ct
2,8-14 ou Sf 3,14-18a; Sl 32(33);
Lc 1,39-45; dia 22, 3ªf: 1Sm 1,2428; Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd
(R/.1a); Lc 1,46-56; dia 23, 4ªf:
S. João Câncio: Ml 3,1-4.23-24;
Sl 24(25); Lc 1,57-66; dia 24,
5ªf: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Sl
88(89); Lc 1,67-79; dia 25, 6ªf,
NATAL DE NOSSO SENHOR
JESUS CRISTO: Missa da noite:
Is 9,1-6; Sl 95(96); Tt 2,11-14; Lc
2,1-14; Missa da aurora: Is 62,1112; Sl 96(97); Tt 3,4-7; Lc 2,1520; Missa do dia: Is 52,7-10; Sl
97(98); Hb 1,1-6; Jo 1,1-18; dia
26, sáb., Sto. Estêvão: At 6,8-10;
7,54-59; Sl 30(31); Mt 10,1722; dia 27, dom., SAGRADA
FAMÍLIA, JESUS MARIA E
JOSÉ: Eclo 3,3-7.14-17a(grego:
2-6.12-14); Sl 127(128); Cl 3,1221; Lc 2,22-40.

roso, tendo nós recebido o penhor da eterna redenção, fazei
que, ao aproximar-se a festa
da salvação, nos preparemos
com maior empenho para celebrar dignamente o mistério
do vosso Filho. Que vive e reiLembretes:
na para sempre.

4. RITOS FINAIS
( Avisos / Compromisso)
Anim.: Nestes poucos dias antes da
celebração do Natal, confirmemos
nossa disposição de servir a Deus
como a Virgem Maria, pela qual
nos vem o Salvador.
A. (421) Ref. Eis que uma criança
já se anuncia,/ dentro de Maria
o céu conosco está. /Tempo de
esperança e de alegria./ Vamos
esperar que o Senhor virá./ O libertador já vem.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que vos ilumine com o advento
do seu Filho, em cuja vinda credes
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Comunidade em Oração
Liturgia para o Natal/Ano B – 25.12.2020

- ELE nasce entre nós, nos traz a luz da justiça e a vida em plenitude
Cor litúrgica: BRANCA

Ano 42 - Nº 2489

(Sugere-se o “anúncio do Natal” antes do
glória [resumido da p. 40 do Diretório
da Liturgia]; para após o Evangelho, a
bênção do presépio)

1. RITOS
INICIAIS
A. (nº. 429) 1.
Cristãos, vinde todos com
alegres cantos./
Oh! vinde, oh!
vinde até Belém./ Vede nascido, vosso rei
eterno.
Ref. Oh! vinde, adoremos! Oh!
vinde adoremos!/ Oh! vinde,
adoremos o salvador.
2. Humildes pastores deixam seu
rebanho/ e alegres acorrem ao
rei do céu./ Nós, igualmente,
cheios de alegria.
3. O Deus invisível de eterna
grandeza,/ sob véus de humildade podemos ver./ Deus pequenino, Deus envolto em faixas!
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nasce entre
nós da Virgem Maria, por obra do
Espirito Santo, manifestando a
infinita bondade de Deus Pai pela
humanidade, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a
vida na liturgia
Anim.: Toda família vibra de alegria com o nascimento de uma
criança. A Igreja, nova família
congregada na fé em Cristo, exulta de jubilo na celebração do nascimento d’Ele. Não só veio até
nós, mas se fez um de nós pelo
sim de Maria, pela ação do Espírito Santo, trazendo-nos a luz da
Verdade e a vida em plenitude.
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P. (... Natal, tempo de encontros
familiares, felicitações, troca de
presentes pela grande felicidade
e pelo grande presente do Pai à
humanidade, seu Filho / Natal no
ano jubilar de ouro da Diocese...)

Ato penitencial
P. Na Criança do presépio de Belém, brilha o rosto da misericórdia
do Pai. Confiados nela, peçamos-lhe o perdão de nossas faltas e o
dom da sua PAZ.
L. Senhor, que nascendo da Virgem
Maria, vos fizestes nosso irmão,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, Filho primogênito do
Pai, que fazeis de nós uma só família, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de perdão e de paz....
Anúncio natalino (abreviado)
e glória
P. Irmãos e irmãs! Na história da
humanidade, a promessa de Deus
se cumpriu. Revivamos a grande
alegria anunciada para todos:
Transcorridos muitos séculos desde
que Deus criou o mundo e fez o
homem e a mulher à sua imagem,
JESUS CRISTO, DEUS ETERNO E FILHO DO PAI ETERNO,
querendo santificar o mundo com
a sua vinda, foi concebido por
obra do Espírito Santo e se fez homem; transcorridos nove meses,
nasceu da Virgem Maria em Belém de Judá. Eis o Natal de nosso
Senhor Jesus Cristo, segundo a
natureza humana. Venham, adoremos o Salvador. Ele é Emanuel,
Deus Conosco.
A. (nº 432) 1. Glória a Deus e paz
na terra! / Hinos cantemos de
louvor,/ hinos de paz e de ale-

gria,/ hinos dos anjos do Senhor.
Ref.: /:Gló...ria a Deus nas alturas!:/
2. Foi nesta noite venturosa / do
nascimento do Senhor,/ que anjos de voz harmoniosa / deram a
Deus o seu louvor.
3. Vinde juntar-vos aos pastores./
Vinde com eles a Belém./ Vinde
correndo pressurosos,/ o salvador enfim nos vem!
P. OREMOS. (24/12) Ó Deus,

que fizestes resplandecer esta
noite santa com a claridade da
verdadeira luz, concedei que,
tendo vislumbrado na terra
este mistério, possamos participar de sua plenitude no céu.

PNSrJC.
Ou:
P. OREMOS. (25/12) Ó Deus,

que admiravelmente criastes
o ser humano e mais admiravelmente restabelecestes a
sua dignidade, dai-nos participar da divindade do vosso
Filho, que se dignou assumir
a nossa humanidade. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Natal do Senhor, Lecionário Paulinas-Paulus, p. 390-392; as leituras do dia seriam: Is 52,7-10; Hb
1,1-6; Jo 1,1-18, do Lecionário, p.
396-399)
Anim.: Num cenário humilde, na
periferia da sociedade, brilha a
luz divina do Filho de Deus que
vem trazer-nos a paz verdadeira e
unirmos no amor.
1ª Leitura: Is 9,1-6
L. Leitura do Livro do Profeta
Isaías.
O povo, que andava na escuridão,
viu uma grande luz; para os que
habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste
crescer a alegria, e aumentaste
a felicidade; todos se regozijam

em tua presença como alegres
ceifeiros na colheita, ou como
exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que
oprimia o povo, – a carga sobre
os ombros, o orgulho dos fiscais
– tu os abateste como na jornada
de Madiã. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos
dado um filho; ele traz aos ombros a marca da realeza; o nome
que lhe foi dado é: Conselheiro
admirável, Deus forte, Pai dos
tempos futuros, Príncipe da paz.
Grande será o seu reino e a paz
não há de ter fim sobre o trono de
Davi e sobre o seu reinado, que
ele irá consolidar e confirmar
em justiça e santidade, a partir
de agora e para todo o sempre. O
amor zeloso do Senhor dos exércitos há de realizar estas coisas.
- Palavra do Senhor.
A. Graças, Senhor!
Salmo: Sl 95
S. Hoje nasceu para nós o Salvador,
que é Cristo, o Senhor.
A. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
S. l. - Cantai ao Senhor Deus um
canto novo,* cantai ao Senhor
Deus, ó terra inteira! - Cantai e
bendizei seu santo nome! * Cantai
e bendizei seu santo nome!
2. - Dia após dia anunciai sua salvação,* manifestai a sua glória
entre as nações, - e entre os povos do universo seus prodígios! *
e entre os povos do universo seus
prodígios.
3. - O céu se rejubile e exulte a terra,* aplauda o mar com o que vive
em suas águas; - os campos com
seus frutos rejubilem * e exultem
as florestas e as matas.
4. - na presença do Senhor, pois ele
vem,* porque vem para julgar a
terra inteira. - Governará o mundo
todo com justiça,* e os povos julgará com lealdade.
2ª Leitura: Tt 2,11-14
L. Leitura da Carta de São Paulo
a Tito.

Caríssimo: A graça de Deus se
manifestou trazendo salvação
para todos os homens. Ela nos
ensina a abandonar a impiedade
e as paixões mundanas e a viver
neste mundo, com equilíbrio,
justiça e piedade, aguardando a
feliz esperança e a manifestação
da glória do nosso grande Deus
e Salvador, Jesus Cristo. Ele se
entregou por nós, para nos resgatar de toda maldade e purificar
para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o
bem. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Lc 2,1-14
A. Aleluia...
L. Eu vos trago a boa nova de uma
grande alegria: é que hoje vos nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor.
A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo, segundo Lucas.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Aconteceu que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto,
ordenando o recenseamento de
toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino
era governador da Síria. Todos
iam registrar-se cada um na sua
cidade natal. Por ser da família e
descendência de Davi, José subiu
da cidade de Nazaré, na Galileia,
até a cidade de Davi, chamada
Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que
estava grávida. Enquanto estavam
em Belém, completaram-se os dias
para o parto, e Maria deu à luz o
seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura,
pois não havia lugar para eles na
hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do
seu rebanho. Um anjo do Senhor
apareceu aos pastores, a glória do
Senhor os envolveu em luz, e eles
ficaram com muito medo. O anjo,
porém, disse aos pastores: “Não
tenhais medo! Eu vos anuncio uma
grande alegria, que o será para
todo o povo: Hoje, na cidade de

Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos
servirá de sinal: Encontrareis um
recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura”.
E, de repente, juntou-se ao anjo
uma multidão da coorte celeste.
Cantavam louvores a Deus, dizendo: “Glória a Deus no mais alto
dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados”. - Palavra
da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Bênção do presépio
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. A nossa proteção está no nome
do Senhor.
A. Que fez o céu e a terra.
P. Deus eterno e onipotente, vosso Filho assumiu a condição humana, oferecendo-nos a graça da
salvação. Aben†çoai este presépio, que recorda o nascimento
de Jesus Cristo, nosso Salvador,
e tornai-nos dignos de participar
de sua divindade, ele que assumiu
nossa humanidade. Pelo mesmo
Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Homilia
Profissão da fé
P. Creio em Deus Pai, todo-poderoso,
A. criador do céu e da terra, de
todas as coisas visíveis e invisíveis.
P. Creio em um só Senhor, Jesus
Cristo,
A. 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.
P. Por ele todas as coisas foram feitas,
A. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se
encarnou pelo Espírito Santo no
seio da Virgem Maria, e se fez
homem.
P. Também por nós foi crucificado
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi
sepultado.

A. 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.
P. Creio no Espírito Santo,
A. 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.
P. Creio na Igreja,
A. una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para
a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e
a vida do mundo que há de vir.
Amém.
Oração dos fiéis
P. Elevemos, confiantes, nossas
preces a Deus Pai que nos enviou
seu Filho, nascido da Virgem Maria em Belém para ser a luz que
destrói as trevas do mal.
A. Ouvi-nos, ó Deus, clementíssimo!
L. 1. Para que se estabeleça a paz
do Natal em todos os povos, nós
vos pedimos:
2. Para que, com os recursos da
ciência, a solidariedade fraterna e
a vossa graça, a humanidade encontre solução para a pandemia
Covid-19 e outras, com o restabelecimento dos atingidos por elas,
nós vos pedimos:
3. Para que os migrantes e refugiados tenham acolhida nas comunidades e países a que se dirigem,
nós vos pedimos:
4. Para que se estabeleça a justiça
para os oprimidos, os doentes recuperem a saúde, os tristes sejam
consolados, nós vos pedimos:
5. Para que nossa Diocese em seu
ano jubilar de ouro concretize seu
objetivo de ser Igreja discípula,
missionária, samaritana, de comunhão e participação, nós vos
pedimos:
6. Para que as pessoas que vivem
estes dias na dor da doença ou da
morte de seus familiares tenham a
vossa graça e a solidariedade fraterna, nós vos pedimos:
7. ...

P. – Concedei-nos, ó Deus, ir ao
presépio como os pastores e os sábios do Oriente, meditar no coração o que lá se passa como Maria
e contemplar o Menino como São
José. Por Cristo, nosso Senhor!
A. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: A exemplo dos pastores que
foram a Belém ver o Menino levando-lhe seu carinho, apresentemos a Deus os dons de nossa vida.
A. (Canto Lit. 2013/14) Ref. Que
poderemos ao Senhor apresentar,/ quando seu Filho de presente Ele nos dá?
1. O infinito do universo e o sorriso das crianças,/ nossas lutas
e alegrias, nossas dores e esperanças.
3. Nossos campos que florescem,
o suor de nossas mãos,/ e o trabalho do operário que do trigo
fez o pão.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Acolhei, ó Deus, a oferenda da
festa de hoje, na qual o céu e a terra trocam os seus dons, e dai-nos
participar da divindade daquele
que uniu a vós a nossa humanidade. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)
Prefácio do Natal do Senhor III
(Missal, p. 412)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai Santo, Deus eterno
e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Por ele, realiza-se
hoje o maravilhoso encontro que
nos dá vida nova em plenitude.
No momento em que vosso Filho
assume nossa fraqueza, a natureza
humana recebe uma incomparável
dignidade: ao tornar-se ele um de
nós, nós nos tornamos eternos.
Por essa razão, agora e sempre,

nós nos unimos à multidão dos
anjos e arcanjos, cantando a uma
só voz:
A. (Nº 236) Ref. Santo, Santo,
Santo, sois vós, Senhor nosso
Deus!
1. O céu e a terra proclamam,
proclamam a vossa glória.
2. Hosana, hosana, hosana, hosana nas alturas.
3. Bendito o que vem, bendito,
em nome do Senhor.
P. Na verdade, vós sois santo, ó
Deus do universo, e tudo o que
criastes proclama o vosso louvor,
porque, por Jesus Cristo, vosso
Filho e Senhor nosso, e pela força
do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para
que vos ofereça em toda parte, do
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
A. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos:
santificai pelo Espírito Santo as
oferendas que vos apresentamos
para serem consagradas, a fim de
que se tornem o Corpo e + o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho
e Senhor nosso, que nos mandou
celebrar este mistério.
A. Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
P. Na noite em que ia ser entregue,
ele tomou o pão, deu graças, e o
partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR
VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente, e o deu
a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É
O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ
DERRAMADO POR VÓS E
POR TODOS PARA REMISSÃO
DOS PECADOS. FAZEI ISTO
EM MEMÓRIA DE MIM.
P. Eis o mistério da fé!
A. Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa

ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
P. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa
ressurreição e da sua ascensão ao
céu, e enquanto esperamos a sua
nova vinda, nós vos oferecemos
em ação de graças este sacrifício
de vida e santidade.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. Olhai com bondade a oferenda da
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco
e concedei que, alimentando-nos
com o Corpo e o Sangue do vosso
Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo
um só corpo e um só espírito.
A. Fazei de nós um só corpo e um
só espírito!
P. Que ele faça de nós uma oferenda
perfeita para alcançarmos a vida
eterna com os vossos santos: a
Virgem Maria, Mãe de Deus, com
São José, seu esposo, os vossos
Apóstolos e Mártires, N.(o santo
do dia ou o padroeiro) e todos os
santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença.
A. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
P. E agora, nós vos suplicamos, ó
Pai, que este sacrifício da nossa
reconciliação estenda a paz e a
salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa
Igreja, enquanto caminha neste
mundo: o vosso servo o papa N.,
o nosso bispo N., com os bispos
do mundo inteiro, o clero e todo o
povo que conquistastes.
A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
P. Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
P. Acolhei com bondade no vosso
reino os nossos irmãos e irmãs
que partiram desta vida e todos os
que morreram na vossa amizade.
Unidos a eles, esperamos também
nós saciar-nos eternamente da

vossa glória, por Cristo, Senhor
nosso.
A. A todos saciai com vossa glória!
P. Por ele dais ao mundo todo bem
e toda graça.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para
sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai-Nosso/Or. da Paz/Fr.do Pão)
Comunhão
Anim.: Aquele que nasceu em Belém, “casa do pão”, no Altar se dá
como Pão da vida, alimentando
nossa comunhão com o Pai e entre nós.
A. (Nº 430) Ref. No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão./ E nos dá seu corpo e sangue nesta santa comunhão.
1. Para os homens que erravam nas
trevas, lá do céu resplandece uma
luz./ Hoje Deus visitou nossa terra e nos deu o seu Filho Jesus.
2. Duma flor germinada na terra,
fecundada por sopro de Deus,/
hoje um novo começo desponta
e se abraçam a terra e o céu.
3. Boas novas de grande alegria,
mensageiros do céu vem cantar,/
e aos pastores um anjo anuncia:
Deus nasceu em Belém de Judá.
4. Para nós nasceu hoje um menino, do seu povo ele é salvador./
Glória a Deus no mais alto dos céus,
paz aos homens aos quais tanto amou.
5. Para os pobres e fracos da terra,
em Belém nasceu hoje um irmão./
Ele humilha os soberbos e fortes
e se faz dos pequenos o pão.
6. Poderosos e grandes da terra
nem souberam da grande alegria,/ mas pastores e pobres
vieram adorar ao Senhor com
Maria.
P. OREMOS. Senhor nosso

Deus, ao celebrarmos com
alegria o Natal do nosso Salvador, dai-nos alcançar por
uma vida santa seu eterno
convívio. Por Cristo, nosso
Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / compromisso)
Anim.: Deixemo-nos envolver pela luz
que brilhou nas trevas da humanidade, fazendo-a resplandecer em nossas
famílias, comunidade e sociedade.
A. (Canto Lit. 2010/18) /:Sobre
nós fazei brilhar/ o esplendor de
vossa face!:/
P. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós.
P. O Deus de infinita bondade, que,
pela encarnação do seu Filho, expulsou as trevas do mundo e, com
seu glorioso nascimento, transfigurou esta noite santa (este dia),
expulse dos vossos corações as
trevas dos vícios e vos transfigure
com a luz das virtudes.
A. Amém.
P. Aquele que anunciou aos pastores
pelo Anjo a grande alegria do nascimento do Salvador derrame em
vossos corações a sua alegria e vos
torne mensageiros do Evangelho.
A. Amém.
P. Aquele que, pela encarnação de
seu Filho, uniu a terra ao céu, vos
conceda sua paz e seu amor, e vos
torne participantes da Igreja celeste.
A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus Criador e
Providente, Pai e Filho e Espírito
Santo.
A. Amém.
P. Levai a todos as alegrias deste
santo Natal; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Feliz Natal!
No Natal deste ano em que fomos chamados a cuidar da vida,
dom e compromisso, ameaçada
pela pandemia e outros males, a
você, estimado/a irmão/ã, à sua
família, à sua comunidade, a paz
do “Menino de Belém”, nascido
da Virgem Maria, por obra do
Espírito Santo. Envolvidos pela
bondade de Deus, possam viver
o novo ano confirmados na fraternidade, pois somos “todos irmãos”, como nos lembra o Papa.
Votos de Dom Adimir Antonio
Mazali, Bispo Diocesano, da
Cúria Diocesana, da Coordenação Diocesana de Pastoral.

Diagramação e Impressão: Gráfica Editora Berthier – Fone: (054) 3313-3255 / 99976.7194 – E-mail: grafica@berthier.com.br – Passo Fundo-RS

Comunidade em Oração
Liturgia para a Festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José – 27.12.2020

- Família de Nazaré, modelo de família que vive por Deus e para Deus
Cor litúrgica: BRANCA

Ano 42 - Nº 2490

1. RITOS
INICIAIS
Anim.:
Concluímos o ano
contemplando a
Sagrada Família de Nazaré,
modelo para todos os lares. Espelhando-se nela,
nossas famílias poderão vencer a
onda destruidora que as ameaça e
servirem sempre e unicamente ao
Senhor.
A. (Nº 428) 1. Bem no meio da
história dos homens,/ a promessa de Deus se cumpriu.
Ref. /:O natal é a festa da vida,
feliz, feliz natal!:/
2. Quando as trevas cobriam a
terra,/ uma luz no horizonte
brilhou.
3. Deus amou este mundo, esta
terra,/ que seu Filho Jesus enviou.
6. Imitemos a santa família:/ pai
José, mãe Maria e Jesus.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nascido entre
nós da Virgem Maria, por obra
do Espirito Santo, manifestando a
infinita bondade de Deus Pai pela
humanidade, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia
Anim.: Já próximos do final deste ano marcado pela Covid-19 e
suas graves consequências, mas
também com os gestos de solidariedade que desencadeou, contemplamos a Sagrada Família de
Nazaré, modelo para todos os
lares. Espelhando-se nela, nossas
famílias poderão ser sempre mais
lugar de comunhão, de iniciação à
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vida cristã e de ação missionária.
P. (... último domingo do ano ... /
na festa da Sagrada Família, agradecer a Deus pela família de cada
um ..).

Ato penitencial
P. “A mensagem que vem da Sagrada Família é primeiramente de fé.
Na vida familiar de Maria e José,
Deus é verdadeiramente o centro,
e o é na pessoa de Jesus.” Porque
nem sempre fazemos d’Ele o centro de nossa vida, peçamos o seu
perdão.
L. Senhor, que santificastes as famílias por vossa presença no Lar
de Nazaré, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que com José e Maria
participastes da vida da comunidade, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que tornais membros de
vossa família os que vos seguem
pela fé, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Senhor da história...
A. Amém.
Glória
A. (Canto Lit. 2009/21) Glória!
Glória! Glória a Deus/ nas alturas e na terra paz aos homens!
1. Senhor Deus, Rei dos céus,/
Deus Todo-Poderoso, nós vos
louvamos, nós vos bendizemos,/
nós vos adoramos, nós vos glorificamos.
2. Nós vos damos graças/ por vossa imensa glória./ Senhor Jesus
Cristo, Filho Unigênito,/ Senhor
Deus, cordeiro de Deus, Filho de
Deus Pai.
3. Vós que tirais o pecado do
mundo,/ tende piedade de nós./
Vós que tirais o pecado do mundo,/ acolhei a nossa súplica.
4. Vós que estais à direita do Pai,/
tende piedade de nós./ Só vós

sois o Santo,/ só vós o Altíssimo,
Jesus Cristo,/ com o Espírito
Santo na glória de Deus Pai.
P. OREMOS. Ó Deus de bonda-

de, que nos destes a Sagrada
Família como exemplo, concedei-nos imitar em nossos
lares as suas virtudes para que,
unidos pelos laços do amor,
possamos chegar um dia às
alegrias da vossa casa. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Domingo
na oitava do Natal B, Paulinas-Paulus, p. 400-403)
Anim.: Como a Sagrada Família,
nossos lares podem superar as
contradições e dificuldades da
vida e realizar o ideal divino da
família humana.
1ª Leitura: Eclo 3,3-7.14-17a
L. Leitura do Livro do Eclesiástico.
Deus honra o pai nos filhos e confirma, sobre eles, a autoridade
da mãe. Quem honra o seu pai,
alcança o perdão dos pecados;
evita cometê-los e será ouvido na
oração quotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que
ajunta tesouros. Quem honra
o seu pai, terá alegria com seus
próprios filhos; e, no dia em que
orar, será atendido. Quem respeita o seu pai, terá vida longa, e
quem obedece ao pai é o consolo
da sua mãe. Meu filho, ampara o
teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive.
Mesmo que ele esteja perdendo
a lucidez, procura ser compreensivo para com ele; não o humilhes, em nenhum dos dias de sua
vida: a caridade feita a teu pai
não será esquecida, mas servirá
para reparar os teus pecados e,
na justiça, será para tua edificação. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.

Salmo: 127 (128)
S. Felizes os que temem o Senhor e
trilham seus caminhos!
A. Felizes os que temem o Senhor
e trilham seus caminhos!
S. 1. - Feliz és tu se temes o Senhor
* e trilhas seus caminhos! - Do
trabalho de tuas mãos hás de viver,* serás feliz, tudo irá bem!
2. - A tua esposa é uma videira bem
fecunda * no coração da tua casa;
- os teus filhos são rebentos de oliveira * ao redor de tua mesa.
3. - Será assim abençoado todo
homem * que teme o Senhor. - O
Senhor te abençoe de Sião,* cada
dia de tua vida.
2ª Leitura: Cl 3,12-21
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Colossenses.
Irmãos: Vós sois amados por Deus,
sois os seus santos eleitos. Por
isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade,
mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver
queixa contra o outro. Como o
Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois
o amor é o vínculo da perfeição.
Que a paz de Cristo reine em vossos corações, à qual fostes chamados como membros de um só
corpo. E sede agradecidos. Que a
palavra de Cristo, com toda a sua
riqueza, habite em vós. Ensinai e
admoestai-vos uns aos outros com
toda a sabedoria. Do fundo dos
vossos corações, cantai a Deus
salmos, hinos e cânticos espirituais, em ação de graças. Tudo
o que fizerdes, em palavras ou
obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele
dai graças a Deus, o Pai. Esposas,
sede solícitas para com vossos maridos, como convém, no Senhor.
Maridos, amai vossas esposas e
não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos
pais, pois isso é bom e correto no
Senhor. Pais, não intimideis os
vossos filhos, para que eles não
desanimem. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 2,22-40
A. Aleluia...
L. Que a paz de Cristo reine em
vossos corações e ricamente habite em vós sua palavra!
A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Quando se completaram os dias
para a purificação da mãe e do
filho, conforme a Lei de Moisés,
Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao
Senhor. Conforme está escrito na
Lei do Senhor: “Todo primogênito do sexo masculino deve ser
consagrado ao Senhor”. Foram
também oferecer o sacrifício - um
par de rolas ou dois pombinhos
- como está ordenado na Lei do
Senhor. Em Jerusalém, havia um
homem chamado Simeão, o qual
era justo e piedoso, e esperava a
consolação do povo de Israel. O
Espírito Santo estava com ele e
lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que
vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao Templo. Quando os pais trouxeram o
menino Jesus para cumprir o que
a Lei ordenava, Simeão tomou o
menino nos braços e bendisse a
Deus: “Agora, Senhor, conforme
a tua promessa, podes deixar teu
servo partir em paz; porque meus
olhos viram a tua salvação, que
preparaste diante de todos os povos: luz para iluminar as nações
e glória do teu povo Israel”. O
pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou
e disse a Maria, a mãe de Jesus:
“Este menino vai ser causa tanto
de queda como de reerguimento
para muitos em Israel. Ele será
um sinal de contradição. Assim
serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto
a ti, uma espada te traspassará a alma”. Havia também uma
profetisa, chamada Ana, filha de
Fanuel, da tribo de Aser. Era de
idade muito avançada; quando

jovem, tinha sido casada e vivera
sete anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com
oitenta e quatro anos. Não saía
do Templo, dia e noite servindo a
Deus com jejuns e orações. Ana
chegou nesse momento e pôs-se
a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a
libertação de Jerusalém. Depois
de cumprirem tudo, conforme a
Lei do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. O
menino crescia e tornava-se forte,
cheio de sabedoria; e a graça de
Deus estava com ele. - Palavra do
Senhor.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da Fé
Oração dos fiéis
P. Com a Sagrada Família de Nazaré, apresentemos a Deus nossas
preces pelo bem de nossos lares.
A. (nº 195) Ó Senhor, que fazeis
maravilhas, dai o dom do amor
às famílias.
L. 1. Agradecendo a Deus pelos
dons concedidos neste ano e pedindo que confirme nossas famílias no seu amor no próximo ano,
rezemos, irmãos.
2. Para que nossas famílias cultivem a fé, a oração, o diálogo, o
perdão e tudo o que favorece a paz
e a harmonia, rezemos, irmãos.
3. Para que a necessidade de ficar
em casa por causa da pandemia
continue ajudando a todos a dar
mais tempo ao convívio familiar,
rezemos, irmãos.
4. Pelas famílias com problemas
de saúde, desemprego, desunião e
outros, para que encontrem caminho de solução na fé e na solidariedade fraterna, rezemos, irmãos.
5. ...
P. Neste dia da Sagrada Família,
com nosso Papa Francisco, rezemos: Sagrada Família, Jesus, Maria e José,
A. em Vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor;
confiantes, a Vós nos consagramos.

P. Sagrada Família de Nazaré,
A. tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e
cenáculos de oração, autênticas
escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas.
P. Sagrada Família de Nazaré,
A. fazei que todos nos tornemos
conscientes do carácter sagrado
e inviolável da família, da sua
beleza no projeto de Deus.
P. Jesus, Maria e José,
A. ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Na proximidade do final
do ano, ofereçamos a Deus o que
nele pudemos realizar com sua
graça, especialmente todo o esforço de superação das dificuldades
causadas pela pandemia do novo
Coronavírus.
A(Nº 509) 1. Sobe a Jerusalém,
Virgem oferente sem igual./
Vai, apresenta ao Pai teu menino: luz que chegou no Natal./ E
junto à sua cruz, quando Deus
morrer, fica de pé./ Sim, ele te
salvou, mas o ofereceste por nós
com toda fé.
2. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus:/ morte e ressurreição, vida que brotou de sua
oferta na cruz./ Mãe, vem nos
ensinar a fazer da vida uma
oblação:/ Culto agradável a
Deus é fazer a oferta do próprio
coração.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Nós vos oferecemos, ó Deus,

este sacrifício de reconciliação e pedimos, pela intercessão da Virgem Mãe de Deus e
do bem-aventurado São José,
que firmeis nossas famílias na
vossa graça, conservando-as
na vossa paz. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Oração Eucarística I
(Missal, p. 469)
- Prefácio do Natal do Senhor II,
(missal, p. 411)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, no mistério do
Natal que celebramos, invisível
em sua divindade, tornou-se visível em nossa carne. Gerado antes
dos tempos, entrou na história da
humanidade para erguer o mundo decaído. Restaurando a integridade do universo, introduziu
no Reino dos Céus o ser humano
redimido. Por essa razão, hoje e
sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando
a uma só voz:
A. (Nº 245) Ref. Santo, cem vezes
santo, mil vezes santo,/ cantam
os anjos de Deus!/ Santo, cem
vezes santo, mil vezes santo,/
cantamos nós, filhos seus!
1. Céus e terra proclamam: Santo é o Senhor!/ Glórias, hosana
e louvor!
2. Os milênios proclamam: Santo
é o Senhor!/ Glórias, hosana e
louvor!
P. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis
† estas oferendas apresentadas ao
vosso altar.
A. Abençoai nossa oferenda, ó
Senhor!
P. Nós as oferecemos pela vossa
Igreja santa e católica: concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num
só corpo e governando-a por toda
a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo o papa (...),
por nosso bispo (...) e por todos os
que guardam a fé que receberam
dos apóstolos.
A. Conservai a vossa Igreja sempre unida!
P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas (...) e de todos
os que circundam este altar, dos
quais conheceis a fidelidade e a
dedicação em vos servir. Eles vos
oferecem conosco este sacrifício

de louvor por si e por todos os
seus e elevam a vós as suas preces
para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a
salvação que esperam.
A. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos
filhos!
P. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo em que
a Virgem Maria deu ao mundo o
Salvador. Veneramos também a
mesma Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e
mártires: Pedro e Paulo, André e
todos os vossos santos. Por seus
méritos e preces, concedei-nos
sem cessar a vossa proteção.
A. Em comunhão com toda a
Igreja aqui estamos!
P. Recebei, ó Pai, com bondade,
a oferenda dos vossos servos e
de toda a vossa família; dai-nos
sempre a vossa paz, livrai-nos da
condenação e acolhei-nos entre os
vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai,
aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para
nós o Corpo e o Sangue de Jesus
Cristo, vosso filho e Senhor nosso.
A. Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
P. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas
mãos, elevou os olhos a vós,
ó Pai, deu graças e o partiu e
deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO, QUE
SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente o deu a
seus discípulos, dizendo: TOMAI,
TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O
SANGUE DA NOVA E ETERNA
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR
TODOS, PRA REMISSÃO DOS
PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
A. Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa
morte, enquanto esperamos a
vossa vinda!

P. Celebrando, pois, a memória da
paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo
santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida
eterna e cálice da salvação.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. Recebei, ó Pai, esta oferenda,
como recebestes a oferta de Abel,
o sacrifício de Abraão e os dons
de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa
presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o Corpo e o Sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças
e bênçãos do céu.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos e filhas (...) que partiram
desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que
adormeceram no Cristo concedei
a felicidade, a luz e a paz.
A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
P. E a todos nós, pecadores, que
confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos
méritos, mas por vossa bondade,
o convívio dos apóstolos e mártires: João Batista e Estevão, Matias e Barnabé e todos os vossos
santos. Por Cristo, Senhor nosso.
A. Concedei-nos o convívio dos
eleitos!
P. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los
entre nós.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a vós, Deus Pai todo poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para
sempre.
A. Amém
Rito de Comunhão
(Pai-Nosso/Or. da Paz/Fr.do Pão)
Comunhão
Anim.: Assim como a refeição
à mesa de nossos lares renova a
convivência familiar, a comunhão
eucarística do altar revigora nossa
vida comunitária.

A. (Nº 419) 1. Ao chegar o natal
do Senhor começamos então reviver./ Como a terra que a chuva renova, renovemos também
nosso ser.
Ref. /:Ele nasce esperança, traz
libertação,/ ensina o caminho ao
Pai e ao irmão.:/
2. O Natal é um apelo de paz, de
justiça que nasce do amor./ Deus
chegou para o meio do povo, teve
pena, assumiu nossa dor.
3. Multidões sofrem dura aflição,
vivem tristes sem nada esperar./
Passam fome, não têm alegria,
são a imagem de Deus a salvar.
4. Há crianças nascendo sem
lar, muitas morrem por falta
de pão./ Seu gemido inocente
se ouve, convidando a estender
nossa mão.
5. Quando os homens se unirem
em Deus, findará todo mal e
opressão./ Eis a luta de quem
é consciente de sua nobre e importante missão.
P. OREMOS. Concedei-nos, ó

Pai, na vossa bondade, que,
refeitos com vosso sacramento, imitemos continuamente
a Sagrada Família, e, após as
dificuldades desta vida, convivamos com ela no céu. Por
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: “A luz que a Sagrada Família ilumina é uma luz de misericórdia e de salvação para o
mundo todo. Esta luz que vem
da Sagrada Família nos encoraja
a oferecer calor humano naquelas
situações familiares nas quais, por
vários motivos, falta a paz, falta a
harmonia, falta o perdão.”
A. (Canto Lit. 2015/18) Ref. /:Seja
a família, de verdade,/ comunidade onde vive o Senhor/ No
testemunho de sua palavra:/
“Permanecei no meu amor!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Ó Deus de bondade, pela intercessão da Virgem Maria, Mãe do
Lar de Nazaré, as mães de nossas
famílias tenham a alegria de ver

os filhos confirmados na vossa
graça e na vossa sabedoria.
A. Amém!
P. Ó Deus de bondade, pela intercessão de São José, os pais de
nossas famílias possam oferecer
sempre aos filhos o testemunho
do perdão e da fé.
A. Amém!
P. Ó Deus de bondade, que nossas
crianças, adolescentes e jovens
possam crescer em idade, sabedoria e graça, como vosso Filho no
Lar de Nazaré.
A. Amém!
P. E que abençoe a todos Deus Uno e
Trino, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Levai em vossa vida a força da
família de Nazaré. Ide em paz e o
Senhor vos acompanhe!
A. Graças a Deus.
Leituras da semana:
dia 28, 2ªf, Santos Inocentes: 1Jo
1,5-2,2; Sl 123(124); Mt 2,13-18;
dia 29, 3ªf, S. Tomás Becket: 1Jo
2,3-11; Sl 95(96); Lc 2,22-35; dia
30, 4ªf, 1Jo 2,12-17; Sl 95(96);
Lc 2,36-40; dia 31, 5ªf, S. Silvestre I: 1Jo 2,18-21; Sl 95(96);
Jo 1,1-18; dia 1º, 6ªf, MARIA,
MÃE DE DEUS: Nm 6,22-27;
Sl 66,2-3.5-6.8(R.2a); Gl 4,4-7;
Lc 2,16-21; dia 02, sáb., Santos
Basílio Magno e Gregório Nazianzeno: 1Jo 2,22-28; Sl 97,14(R. 3a); Jo 1,19-28; dia 03,
dom., EPIFANIA DO SENHOR:
Is 60,1-6; Sl 71,1-2.7-8.10-13(R.
cf.11); Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12;
Sagrada Família

E hoje é realmente um dia maravilhoso... Hoje celebramos a festa da
Sagrada Família de Nazaré. O termo
“sagrada” insere esta família no âmbito da santidade, que é dom de Deus,
mas, ao mesmo tempo, é adesão livre
e responsável aos desígnios de Deus.
Que a Sagrada Família possa ser modelo das nossas famílias, a fim de que
pais e filhos se ajudem mutuamente na
adesão ao Evangelho, fundamento da
santidade da família. Confiemos a Maria “Rainha da família”, todas as famílias do mundo, especialmente aquelas
provadas pelo sofrimento ou pela dificuldade, e invoquemos sobre elas o seu
amparo maternal. (Papa Francisco, na
oração do Anjo do Senhor, 29/12/2019)
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