A família, santuário da vida, é também “uma escola de humanidade e de vida
cristã para todos os seus membros, com consequências benéficas para as pessoas,
para a Igreja e para a sociedade” (Bento XVI, Mensagem ao VI Encontro Mundial
das Famílias, 2). Por essa razão, uma evangelização cuidada que responda ao
vazio de valores éticos na sociedade não pode esquecer a família como destinatária e como sujeito activo dessa evangelização.
“A família cristã, reafirma Bento XVI, vivendo a confiança e a obediência filial
em Deus, fidelidade e o acolhimento generoso dos filhos, o cuidado pelos mais
frágeis e prontidão a perdoar, transforma-se num Evangelho vivo que todos podem ler, um sinal de credibilidade talvez mais persuasivo e capaz de interpelar
o mundo contemporâneo.”
“Como Jesus pôs em evidência, honrando a Virgem Maria e São José, a família
ocupa um lugar primário na educação da pessoa. É uma verdadeira escola de
humanidade e de valores perenes. Ninguém se deu a vida a si mesmo. Recebemos de outros a vida, que se desenvolve e amadurece com as verdades e os valores que aprendemos no relacionamento e na comunhão com os demais. Neste
sentido, a família fundada no matrimónio indissolúvel entre um homem e uma
mulher expressa esta dimensão de relacionamento, filial e comunitária, e é o
âmbito onde o homem pode nascer com dignidade, crescer e desenvolver-se de
maneira integral” (Bento XVI Discurso no VI Encontro Mundial das Famílias, 3).
_____
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RITOS INICIAIS

I. Canto de Entrada
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sus, A - le - lu - ia

Vem Se -nhor Je - sus, A - le - lu - ia!

Vem, Senhor Jesus,
a terra te procura.
Tu és a luz
De toda a criatura.
Vem, Senhor Jesus,
A Igreja te espera,
Sol de justiça
Eterna primavera.
Vem, Senhor, Jesus,
Vem, Verbo de Deus:
Vem criar a nova terra
E os novos céus.

_____
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II. Saudação
O Senhor Bispo:
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Assembleia: Amen.
O Senhor Bispo:
Jesus Cristo, Filho de Deus,
que Se fez homem no seio da Virgem Santa Maria, esteja convosco.
Assembleia: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo

RITO DA ILUMINAÇÃO DA COROA DO ADVENTO
I. Litania


 

 
    

Assembleia




Vinde, Senhor Je -sus

I - lu -mi -nai - nos.

				
Vinde, Sol Nascente,
Iluminai-nos!
Vinde, Sabedoria do Altíssimo,
Vinde, Chefe da casa de Israel,
Vinde, Rebento da raiz de Jessé,
Vinde, Chave da Casa de David,
Vinde, Rei das nações,
Vinde, Emanuel, Deus-connosco,
Vinde, Luz esplendente da santa glória do Pai,
Vinde, desejado dos povos,
Vinde, Sol da Justiça,
Vinde, Príncipe da Paz,
Vinde, ó Luz sem ocaso,
Vinde, Pedra Angular da Igreja,
Vinde, Verbo eterno de Deus.
_____
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II. Oração de Bênção
O Senhor Bispo:
Senhor nosso Deus, sois o doador de toda a bênção e a fonte de todo o dom
perfeito. Abençoai  esta luz com que iluminamos esta coroa em honra do
Advento de Cristo, vosso Filho, e dai-nos a graça de esperar solícitos a Sua
vinda. Que Ele, ao chegar, nos encontre vigilantes na oração e proclamando
o seu louvor. Pelo mesmo Cristo, Nosso Senhor.
Assembleia: Amen.
III. Canto
Az. Oliveira
 
  







  

   
Se - nhor, Tu és a luz
que_i -lu - mi - na_a ter - ra_in








     
         


 

tei - ra, Tu és

a

luz

que_i -lu - mi -na_a mi -nha vi - da.
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liturgia da palavra
Cristo, Vida do Mundo

I. Leitura Bíblica
A Vida manifestou-se na terra
Da Primeira Epístola de S. João
O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos
olhos, o que contemplámos, o que tocámos com as nossas mãos acerca do
Verbo da Vida, é o que vos anunciamos. Porque a Vida manifestou-se e nós
vimos e damos testemunho dela. Nós vos anunciamos a Vida eterna que
estava junto do Pai e nos foi manifestada. Nós vos anunciamos o que vimos
e ouvimos, para que estejais também em comunhão connosco. E a nossa
comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos tudo isto
para que a vossa alegria seja completa.
I. Texto Catequético
A defesa da vida
Da Encíclica O Evangelho da Vida do Servo de Deus Papa João Paulo II
Frente às inumeráveis e graves ameaças contra a vida, presentes no mundo
contemporâneo, poder-se-ia ficar como que dominado por um sentido de
impotência insuperável: jamais o bem poderá ter força para vencer o mal!
Este é o momento em que o Povo de Deus, e nele cada um dos crentes,
é chamado a professar, com humildade e coragem, a própria fé em Jesus
Cristo, «o Verbo da Vida». O Evangelho da Vida não é uma simples reflexão,
mesmo se original e profunda, sobre
a vida humana; nem é apenas um pre_____
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ceito destinado a sensibilizar a consciência e provocar mudanças significativas na sociedade; tão-pouco é a ilusória promessa de um futuro melhor. O
Evangelho da Vida é uma realidade concreta e pessoal, porque consiste no
anúncio da própria pessoa de Jesus.
I. Canto
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gló - ria,

A

vi - da que_es -ta -va

e nós

vi - mos a

jun - to do

su - a

gló

Pai, ma -ni -fes

-

ria.

No princípio era o Verbo, o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus
Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens.
II. Leitura Bíblica
Antes do teu nascimento, Eu já te conhecia
Do Livro do Profeta Jeremias
A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: «Antes de te haver formado no ventre materno, Eu já te conhecia; antes que saísses do seio de tua
mãe, Eu te consagrei e te constituí profeta das nações.»
E eu respondi: «Ah! Senhor Deus, eu não sei falar, pois ainda sou um jovem.»
Mas o Senhor replicou-me: «Não digas: ‘Sou um jovem’. Pois irás aonde Eu
te enviar e dirás tudo o que Eu te mandar. Não terás medo diante deles, pois
Eu estou contigo para te livrar».
_____
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II. Texto Catequético
O valor incomparável da pessoa humana desde a concepção
Da Encíclica O Evangelho da Vida do Servo de Deus Papa João Paulo II
A vida humana atravessa situações de grande fragilidade, quer ao entrar no
mundo, quer quando sai do tempo para ir ancorar-se na eternidade. Meditemos nas palavras dirigidas por Deus diz a Jeremias: «Antes que fosses
formado no ventre de tua mãe, Eu já te conhecia; antes que saísses do seio
materno, Eu te consagrei». A existência de cada indivíduo, desde as suas
origens, obedece ao desígnio de Deus. Como pensar que este maravilhoso
processo de germinação da vida possa subtrair-se, por um só momento, à
obra sapiente e amorosa do Criador para ficar abandonado ao arbítrio do
homem?
II. Canto

4


  


   
dou
gra ças, Se



    


  
  

     
Eu

Vos

que_ad - mi - ra - vel - men - te

me

cri - as

- nhor,

-
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tes.

Senhor, Vós formastes as entranhas do meu corpo
e me criastes no seio de minha mãe.
Eu Vos dou graças por me terdes feito tão maravilhosamente:
admiráveis são as vossas obras.
Vós conhecíeis já a minha alma
e nada do meu ser Vos era oculto,
quando secretamente era formado,
modelado nas profundidades da terra.




A. M. Seiça



por -

Ainda em embrião se viam minhas obras
e já meus dias estavam marcados no vosso livro;
estavam escritos e fixados
antes que um só deles existisse.
III. Leitura Bíblica
Bendito é o fruto do teu ventre
Do Evangelho segundo São Lucas
Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a
montanha, em direcção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias
e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz:
«Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde
me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor? Na verdade, logo
que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação,
o menino exultou de alegria no meu seio.»
III. Texto Catequético
O valor incomparável da pessoa humana desde a concepção
Da Encíclica O Evangelho da Vida do Servo de Deus Papa João Paulo II
A revelação do Novo Testamento confirma o reconhecimento indiscutível
do valor da vida desde os seus inícios. O valor da pessoa, desde a sua concepção, é celebrado no encontro da Virgem Maria e Isabel e entre as duas crianças, que trazem no seio. São precisamente eles, os meninos, a revelarem a
chegada da era messiânica: no seu encontro, começa a agir a força redentora
da presença do Filho de Deus no meio dos homens. Como escreve Santo
Ambrósio: «Isabel foi a primeira a escutar a voz, mas João foi o primeiro a
pressentir a graça. Aquela escutou segundo a ordem da natureza; este exultou em virtude do mistério. Ela apreendeu a chegada de Maria; este, a do
Senhor. A mulher ouviu a voz da mulher; o menino sentiu a presença do
_____
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Filho. O filho exultou de alegria; a mãe ficou cheia do Espírito Santo. A mãe
não se antecipou ao filho; foi este que, uma vez cheio do Espírito Santo, o
comunicou a sua mãe».
III. Canto
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S. Marques



tre.

Não há louvores dignos de Vós, ó Virgem Maria:
Trouxestes em vosso seio o Rei do universo.
IV. Leitura Bíblica
A minha alma glorifica o Senhor
Do Evangelho segundo São Lucas
Isabel disse a Maria: «Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor».
Maria disse então: «A minha alma glorifica o Senhor e o meu Espírito se
alegra em Deus meu Salvador».
IV. Texto Catequético
A maternidade de Maria e da Igreja
Da Encíclica O Evangelho da Vida do Servo de Deus Papa João Paulo II
Maria é uma mensagem de viva consolação para a Igreja na sua luta contra a
morte. Ao mostrar-nos o seu Filho, assegura-nos que n’Ele as forças da morte
já foram vencidas: «Morte e vida combateram, mas o Príncipe da Vida reina
vivo após a morte».
_____
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IV. Canto Evangélico (Magnificat)
A assembleia coloca-se de pé para o Canto do Magnificat:

 
 
        
Solistas

Assembleia

     



N. Fileno
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Eis que_o Se - nhor vem de lon
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15

Magnificat (Lc 1, 46-55)

16

A

ge

e_i - nun -da to -da_a

com o_es -ple - dor da su - a

  
   

 

-

mi - nha alma glorifica

o Se

gló

 



   

- nhor,

e o meu espírito se alegra em Deus meu Sal - va - dor.

Porque pôs os olhos na humildade da sua serva: *
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada
todas as gerações.
O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas: *
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração *
sobre aqueles que O temem.
Manifestou o poder do seu braço *
e dispersou os soberbos.
Derrubou os poderosos de seus tronos *
e exaltou os humildes.

_____
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-

ria.

Aos famintos encheu de bens *
e aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu a Israel, seu servo, *
lembrado da sua misericórdia,
como tinha prometido a nossos pais, *
a Abraão e à sua descendência para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, *
como era no princípio, agora e sempre. Amen.
Ant. Eis que o Senhor vem de longe e inunda toda a terra com o esplendor
da sua glória.

RITO DA BÊNÇÃO DAS GRÁVIDAS
I. Canto:
Sicut novellae olivarum Ecclesiae sint in circuitu filii mensa Domini.
Como rebentos de oliveira para a Igreja, são os filhos em redor da mesa do Senhor.

II. Oração de Consagração
As grávidas, em conjunto, fazem a sua consagração a Nossa Senhora:
Querida Mãe de Deus!
Neste tempo de espera, partilhamos a Tua Esperança,
agradecendo, dia-a-dia, os sinais desta vida que cresce em nós;
pedimos-Te ajuda para que sejamos capazes de descobrir
a grandeza da Tua e da nossa dignidade maternal
e a alegria da simplicidade filial.
_____
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Aqui vimos consagrar o nosso filho, pequenino e indefeso;
queremos confiá-lo aos Teus cuidados,
à Tua ternura e à Tua protecção,
pedindo-Te a graça de o conduzires sempre
segundo os planos que o Pai do Céu previu para ele.
Maria, rainha das Mães, nesta consagração,
incluímo-nos a nós, pessoalmente,
e pedimos-Te que nos assistas
na hora do nascimento dos nossos filhos.
Transforma-nos cada vez mais num reflexo Teu,
para que o nosso filho descubra em nós os Teus traços e,
assim, mais facilmente encontre o caminho para Ti.
Querida Mãe, na Tua misericórdia aceita e abençoa
esta consagração. Amen.
III. Oração de Bênção
O Senhor Bispo:
Senhor Deus, Criador do género humano,
cujo Filho, pelo poder do Espírito Santo,
Se dignou nascer da Virgem Maria,
para redimir e salvar os homens,
libertando-os da dívida do antigo pecado,
escutai com bondade as preces destas vossas servas,
que humildemente Vos suplicam pela saúde dos filhos que vão nascer,
e concedei-lhes um parto feliz,
para que, entrando seus filhos na comunidade dos fiéis,
se dediquem plenamente ao vosso serviço
e alcancem a vida eterna.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Assembleia: Amen.
_____
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O Senhor Bispo:
Invoquemos juntos a intercessão da Mãe do Redentor:
Todos: Ave, Maria, cheia de graça...
O Senhor Bispo:
À vossa protecção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus.
Não desprezeis as nossas súplicas nas nossas necessidades,
Assembleia: mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
O Senhor Bispo:
O Senhor confirme a tua fé,
fortaleça a vossa esperança
e aumente cada vez mais a vossa caridade.
Assembleia: Amen.
O Senhor Bispo:
No momento do parto,
Ele atenda as vossas súplicas
e vos conforte com a Sua graça.
Assembleia: Amen.
O Senhor Bispo:
Deus, que alegrou o mundo
pelo parto da bem-aventurada Virgem Maria,
encha de santa alegria os vossos corações
e vos conserve incólume juntamente com os vossos filhos.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Assembleia: Amen.
Todos se sentam, enquanto as grávidas regressam aos lugares.
_____
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Entretanto canta-se:

 F. Santos


     







   

 


 

Dai

gra - ças ao Se - nhor, por -que_é e - ter - na_a su - a bon

  
 



   
      
da - de

Dai

gra -ças ao Se

nhor,

Dai graças ao Senhor, porque ele é bom
						

dai



gra - ças.

É eterna a sua bondade!

Dai graças ao Senhor, criador do céu e da terra,
						
É eterna a sua bondade!
Dai graças ao Senhor, fonte da vida,
						

É eterna a sua bondade!

EXPOSIÇÃO E ADORAÇÃO
DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Durante a procissão, canta-se:
O salutaris hostia,
quæ cæli pandis ostium:
bella premunt hostilia,
da robur, fer auxilium.
Ó Vítima de salvação
que [nos] abres as portas do céu.
Os ataques dos inimigos oprimem-nos:
concede-nos força, alcança-nos auxílio.
_____
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O Senhor Bispo:
Graças e louvores se dêem a todo o momento.
Assembleia: Ao santíssimo e diviníssimo Sacramento. (3 vezes)
Todos se sentam, e guarda-se alguns momentos de silêncio para meditação pessoal; depois canta-se:
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vor,
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Se - nhor
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F. Lapa

e

vor.

Ó memorial da morte do Senhor!
Ó vivo pão que aos homens dás a vida!
Que a minha alma sempre de Ti viva!
Que sempre lhe seja doce o Teu sabor!
Jesus, a Quem contemplo oculto agora.
Dá-me o que eu desejo ansiosamente:
Ver-Te, face a face, na Tua glória
E na glória contemplar-Te eternamente.
Guardam-se alguns momentos de silêncio para meditação pessoal.

_____
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o meu lou -



ACLAMAÇÕES E PRECES


  

Solista

3

 

Cristo, Pão

 

5

da Vi - da,


 

Caminho, Verdade

 

Fonte de

e Vi - da,

 


todo_o Bem,

 
    

Assembleia

Az. Oliveira

Ben - di - to se - jais.

    
 
Ben -di - to se - jais.

    


Ben -di - to se - jais.

Alimento da Vossa Igreja
Cordeiro da Nova Páscoa
Altar da Nova Aliança

bendito sejais.

Sede-nos propício,				
De todo o mal,					
De todo o pecado,				
De toda a injustiça, 				
De toda a violência
Da morte eterna,				
Pela vossa Encarnação,				
Pela vossa Morte e Ressurreição,		
Pela efusão do Espírito Santo,
		
A nós pecadores,				
Governai e defendei a santa Igreja,		
Assisti o Santo Padre e todos os Bispos,
Concedei a paz a todos os povos,		
Iluminai os governantes das nacões, 		
Fortalecei os promotores da justiça, 		
Defendei os oprimidos, 			

livrai-nos, Senhor.

_____
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ouvi-nos, Senhor.

Dai o vosso auxílio aos atribulados,		
ouvi-nos, Senhor.
Dai saúde aos enfermos, 			
Socorrei os que não têm trabalho, 		
Alentai os que defendem a vida, 		
Velai pelas crianças sem amor, 			
Protegei a vida que Vós criastes, 		
Protegei as mulheres que estão para ser mães,
Santificai as famílias,				
Cristo, ouvi-nos.				
Cristo, atendei-nos.				

Cristo, ouvi-nos.
Cristo, atendei-nos.

ORAÇÃO PELA VIDA
O Senhor Bispo:
Rezemos todos juntos a oração pela vida:
Senhor Jesus,
que fielmente visitais e cumulais com a vossa Presença
a Igreja e a história dos homens;
que no admirável Sacramento
do vosso Corpo e do vosso Sangue
nos tornais participantes da Vida divina
e nos fazeis antegozar a alegria da Vida eterna:
nós vos adoramos e vos bendizemos.
Prostrados diante de Vós, nascente e amante da vida
realmente presente e vivo no meio de nós, suplicamos-vos:
Voltai a despertar em nós
o respeito por cada vida humana nascente,
tornai-nos capazes de entrever no fruto do ventre materno
a obra admirável do Criador,
disponde os nossos corações ao acolhimento generoso
de cada criança que está para nascer.
_____
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Abençoai as famílias,
santificai a união dos esposos,
tornai fecundo o seu amor.
Acompanhai com a luz do vosso Espírito
as opções das assembleias legislativas,
para que os povos e as nações
reconheçam e respeitem a sacralidade da vida,
de cada vida humana.
Orientai a obra dos cientistas e dos médicos,
a fim de que o progresso
contribua para o bem integral da pessoa
e ninguém venha a sofrer opressão e injustiça.
Infundi caridade criativa
nos administradores e nos economistas,
para que saibam intuir e promover condições suficientes
a fim de que as jovens famílias possam abrir-se serenamente
ao nascimento de novos filhos.
Consolai os cônjuges que sofrem
por causa da impossibilidade de ter filhos
e, na vossa bondade, sede providente para com eles.
Educai todos a cuidar das crianças órfãs ou abandonadas,
para que elas possam experimentar o calor da vossa Caridade,
a consolação do vosso Coração divino.
Com Maria vossa Mãe, a grande crente,
em cujo seio assumistes a nossa natureza humana,
esperamos de Vós, nosso único e verdadeiro Bem e Salvador,
a força de amar e servir a vida,
à espera de viver sempre em Vós,
na Comunhão da Bem-Aventurada Trindade.
Amen.

_____
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TANTUM ERGO
Greg.





                     

Tan-tum er - go

sa - cra - men - tum ve - ne - re-mur cer - nu - i
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Et an - ti - quum do - cu - men -tum

no - vo ce - dat ri - tu - i

 
    
                 

3

prae-stet fi - des su - ple - me - tum sen - su - um de

4

    

-

Genitori genitoque
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.

A - men.

A tão admirável Sacramento,
adoremos com humildade.
As figuras da antiga lei cedam o lugar ao novo rito.
Sirva a fé de suplemento à debilidade dos sentidos.
Demos glória ao Pai do Céu,
Igualmente demos glória ao Filho.
Prestemos o preito, a honra e a exaltação.
E ao Espírito, de ambos procedente,
Seja dado igual louvor. Ámen
_____
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fe

-

ctu - i.

BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
O Senhor Bispo:
Oremos.
Deus eterno e omnipotente,
que nos dais a graça de acreditar e proclamar
que Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria
e por nós morto na cruz,
está presente no Santíssimo Sacramento,
fazei-nos encontrar nesta fonte divina,
o fruto da eterna salvação.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
O Senhor Bispo dá a Bênção com o Santíssimo Sacramento.
ACLAMAÇÕES DEPOIS DA BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO
(todos em simultâneo)
Bendito seja Deus,
Bendito Seu Santo Nome,
Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Bendito o Nome de Jesus.
Bendito o seu Sacratíssimo Coração.
Bendito o seu Preciosíssimo Sangue.
Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar.
Bendito o Espírito Santo Paráclito.
Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima.
Bendita a sua santa e Imaculada Conceição.
Bendita a sua gloriosa Assunção.
Bendito o Nome de Maria, Virgem e Mãe.
Bendito São José, seu castíssimo Esposo.
Bendito Deus nos seus Anjos e nos seus Santos.
_____
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REPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO


  


  

  
                 

Lau - da - te om -nes gen - tes,

lau - da - te Do -mi- num.


  

                
da - te om -nes gen - tes,

Lau

lau - da - te Do -mi - num.

Louvai o Senhor todos os povos.

BENÇÃO DAS IMAGENS DO MENINO JESUS
E DOS ESTANDARTES DE NATAL
Criança:
Senhor Bispo, pedimos que abençoe as imagens que trazemos do Menino
Jesus para que este ano Ele nasça nas nossas casas e nas nossas famílias.
O Senhor Bispo:
Rezemos todos a oração que o Senhor nos ensinou:
Pai Nosso...
O Senhor Bispo:
Bendito sejais, Senhor,
fonte e origem de todas as bênçãos,
que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis.
Assisti benignamente os vossos servos e fazei que,
levando consigo estes símbolos de fé e piedade,
se vão transformando à imagem do vosso Filho,
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Assembleia: Amen.

_____
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RITOS FINAIS
Um ministro:
Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe.
Assembleia: Graças a Deus!

CANTO FINAL
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F. Silva
  
 

       
 
Eu vim pa - ra que
te - nham
vi - da, e a



   


       

  
 
te - nham em a - bun - dân - cia.
Eu vim pa - ra que te -nham



            



   


 

vi - da

e a

te -nham em a -bun - dân - cia.

Eu sou o caminho, a verdade e a vida
Eu sou o Bom pastor: dou a vida pelas minhas ovelhas.
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