“No ser humano frágil, cada um de nós é convidado a reconhecer o rosto do
Senhor que, na sua carne humana, experimentou a indiferença e a solidão às
quais frequentemente condenamos os mais pobres, tanto nos países em fase de
desenvolvimento, como nas sociedades abastadas.
Cada criança não nascida, mas condenada injustamente a ser abortada, tem o
rosto de Jesus Cristo, tem a face do Senhor, que ainda antes de nascer e depois,
recém-nascido, experimentou a rejeição do mundo.
E cada idoso, ainda que seja enfermo ou esteja no fim dos seus dias, tem em si o
rosto de Cristo. Não pode ser descartado, como nos propõe a «cultura do descartável»! Não pode ser descartado!
Dou-vos um mandato: sede testemunhas e promotores da «cultura da vida». O facto de serdes católicos comporta uma maior responsabilidade: em primeiro lugar,
em relação a vós mesmos, pelo compromisso de coerência com a vocação cristã e,
depois, em relação à cultura contemporânea, a fim de contribuir para reconhecer
na vida humana a dimensão transcendente, o sinal da obra criadora de Deus,
desde o primeiro instante da sua conceção. Trata-se de um compromisso de nova
evangelização que muitas vezes exige ir contra a corrente, com custo pessoal. O
Senhor conta também convosco para propagar o «Evangelho da Vida»!”
Papa Francisco
20 de Setembro de 2013
_____
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HISTÓRIA DA VIGÍLIA
PELA VIDA NASCENTE
O Papa João Paulo II, em 1995, na Encíclica Evangelium Vitae, denunciava o crescente desrespeito pela vida humana e afirmava “é urgente uma
grande oração pela vida que atravesse o mundo inteiro. Que do coração
de cada crente se eleve uma súplica veemente a Deus, Criador e amante
da vida”.
Em 2010, o Papa Bento XVI, confirmou este apelo de João Paulo II e celebrou as primeiras Vésperas do primeiro Domingo do Advento realizando
uma grande vigília de oração pela vida do nascituro. Nesse ano, o prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos,
Cardeal Antonio Canizares Llovera, e o presidente do Pontifício Conselho
para a Família, Cardeal Ennio Antonelli, enviaram uma carta convidando
os bispos e sacerdotes de todo o mundo a promoverem, nas Igrejas locais,
celebrações e iniciativas de oração, em união espiritual com o Santo Padre,
de modo a fortalecer o testemunho dos católicos em favor de uma cultura
da Vida e do Amor.
_____
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Pelo quarto ano consecutivo, a diocese de Coimbra assinala o início do
Tempo de Advento com uma vigília de oração pela vida dos nascituros. A
vida nascente precisa de ser acarinhada e nós temos a missão de estar na
linha da frente, criando uma nova civilização que reconheça e ame, acolha
e respeite cada Vida Humana como um dom de Deus.
Esta vigília tem várias facetas:
(1) assinala o início do Advento, tempo de graça que prepara o Natal do
Senhor, caminhada representada na coroa do Advento que cada família é
convidada a ter na sua casa;
(2) é o momento de uma especial bênção para todas as grávidas: queremos
acolhê-las, rezar com elas, por elas e pelos seus filhos;
(3) é uma oportunidade para ser solidário: somos todos convidados a partilhar bens úteis para ajudar as grávidas e as mães apoiadas pela ADAVCoimbra (que precisam de leite para bebé, de papas, de boiões de fruta, de
fraldas para bebé, de toalhetes, de carrinhos de bebé...) que podem continuar a ser entregues na sede desta instituição (na Rua Lourenço Almeida
Azevedo n.º 27, r./c. 3000-250 COIMBRA);
(4) relança a nova evangelização a partir da nossa própria casa: todos somos
convidados a trazer o Menino Jesus do nosso presépio (para recentrarmos
o Natal no nascimento de Jesus) e o estandarte de Natal (para que no espaço público se veja, cada vez mais, o rosto do Deus Menino) para serem
abençoados.
_____
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RITOS INICIAIS
I. Admonição Inicial
“(…) é urgente uma grande oração pela vida, que atravesse o mundo inteiro (…)
Que do coração de cada crente se eleve uma súplica veemente a Deus, Criador e
amante da vida” (João Paulo II, Evangelium Vitae).
Nesta noite de Vigília em que iniciamos o tempo do Advento rezemos ao
Senhor, Fonte da Vida, por cada vida humana nascente. Este tempo de
preparação para o Santo Natal é um momento propício para invocar a proteção divina sobre cada ser humano chamado à existência e, também, para
agradecer a Deus o dom da vida que recebemos dos nossos pais. Dêmos
graças ao Senhor que, com a doação total de Si mesmo, deu sentido e valor
a toda a vida humana. Nesta hora, somos convidados a tudo contemplar
a partir da encarnação do Filho de Deus que se fez um de nós para vir ao
nosso encontro. Que a nossa oração suba a Deus como incenso. Que sobre nós desça a Misericórdia do Senhor e que Sua bênção permaneça com
todas mães para que elas, como Maria, aguardem com esperança e alegria
o nascimento dos seus filhos. Adoremos a Deus, três vezes Santo, fonte de
toda a Vida, e com o olhar fito em Maria e José aprendamos a aceitar as
surpresas da vida!
Enquanto se entoa o cântico de entrada, a procissão dirige-se ao Altar.
O Presidente dirige-se ao Altar, beija-o e dirige-se para a sede.
II: Cântico de Entrada (Avé Maria de Schubert)
Ave Maria gratia plena! Dominus tecum!
Benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui Jesus!
Sancta Maria Mater Dei!
Ora pro nobis peccatoribus
Nunc et in hora mortis, in hora mortis nostrae!
Ámen!
_____
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III. Saudação litúrgica
Presidente:
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Assembleia: Amen.
Presidente:
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. Admonição
A coroa do advento ajuda-nos a fazer o caminho de espera e de preparação do Natal do Senhor. Ao acendermos, semana após semana, os quatro
círios da coroa marcamos os nossos passos de aproximação à luz que vem
até nós: Cristo Jesus.
A forma circular simboliza a eternidade de Deus que não tem início nem
fim e a vida eterna em Cristo.
A sua folhagem verde e perene significa a continuidade da vida e da esperança.
As quatro velas representam as quatro semanas do Advento que, progressivamente acesas, nos vão iluminando o caminho na alegria de esperar a
vinda do Senhor Jesus que é Luz do mundo.
Cheias de alegria e esperança as famílias cristãs, simbolizadas nestas coroas
que irão ser acesas de seguida, preparam, em oração, a vinda do Menino
Jesus.
O Presidente dirige-se para junto da coroa do Advento e acende a 1ª vela da coroa.

_____
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II. Oração de Bênção
Presidente:
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
Senhor Tu és a luz!
Que ilumina a terra inteira!
Tu és a luz, que ilumina a minha vida!
Enquanto se entoa o cântico dois acólitos passam pela assembleia acendendo a
primeira vela das coroas das famílias.
Se houver mais coroas na Assembleia, uma das famílias, dará a luz da sua coroa
a acender sucessivamente a das outras.
Terminada a iluminação das coroas do Advento, o Presidente dirige-se para a sede
e senta-se. Depois da admonição dá-se início à Liturgia da Palavra.

_____
6

LITURGIA DA PALAVRA
Cristo, Vida do Mundo
O amor e a vida perpassam toda a história da Igreja desde a Cabeça e fundamento
aos seus membros. Louvemos o Senhor das nossas vidas! Em atitude de oração,
escutemos o testemunho do Amor de Deus e da Igreja pela Vida. Escutemos com Fé
as leituras retiradas da Sagrada Escritura e do Magistério.
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 homilia do Santo Padre Francisco
Deus é o Vivente e é o Misericordioso. Jesus traz-nos a vida de Deus. Muitas vezes, porém, o homem não escolhe a vida, não acolhe o «Evangelho
da vida», mas deixa-se guiar por ideologias e lógicas que põem obstáculos
à vida, que não a respeitam, porque são ditadas pelo egoísmo, pelo interesse pessoal, pelo lucro, pelo poder, pelo prazer, e não são inspiradas pelo
amor, pela busca do bem do outro. É a persistente ilusão de querer con_____
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struir a cidade do homem sem Deus, sem a vida e sem o amor de Deus:
uma nova Torre de Babel. É a ilusão de pensar que a rejeição de Deus, da
mensagem de Cristo, do Evangelho da Vida leva à liberdade e à plena realização do homem. Resultado: o Deus Vivo acaba substituído por ídolos
humanos e passageiros que no fim são portadores de novas escravidões
e de morte. Recordemo-nos sempre disto: O Senhor é o Vivente e é o
Misericordioso.
Amados irmãos e irmãs, reconheçamos Deus como o Deus da vida, consideremos a Sua lei, a mensagem do Evangelho, como um caminho de
liberdade e de vida. O Deus Vivo faz-nos livres! Digamos sim ao amor e
não ao egoísmo, digamos sim à vida e não à morte, digamos sim à liberdade e não à escravidão dos numerosos ídolos do nosso tempo. Numa
palavra, digamos sim a Deus, que é amor, vida e liberdade, e jamais desilude, digamos sim a Deus que é o Vivente e o Misericordioso. Peçamos
a Maria, Mãe da Vida, que nos ajude a acolher e testemunhar sempre o
«Evangelho da Vida». Assim seja.
I. Salmo
O Senhor é minha luz e minha salvação!
O Senhor é a minha luz e salvação
A quem hei-de temer
O Senhor é protetor da minha vida
De quem hei-de ter medo?
Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica
Tende compaixão de mim e atendei-me
Diz-me o coração: “Procurai a Sua face”
A Vossa face, Senhor, eu procuro.
Não escondais de mim o Vosso rosto,
Nem afasteis com ira o Vosso servo
Não me rejeiteis nem me abandoneis
Meu Deus e meu Salvador.
_____
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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».
II. Texto Catequético
O valor incomparável da pessoa humana desde a concepção
Da Encíclica O Evangelho da Vida do Beato 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.
Me-ditemos nas palavras dirigidas por Deus 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?
III. Aclamação ao Evangelho
_____
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III. Evangelho
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.»
IV. Homilia

_____
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RITO DA BÊNÇÃO DAS GRÁVIDAS
Deus é o Deus da Vida! Só Ele domina todos os acontecimentos da história. Como
povo peregrino, povo da vida e pela vida, enquanto caminhamos confiantes, voltamos o olhar para Maria. Ela é para nós «sinal de esperança segura e de consolação».
Por isso convidamos, agora, todas as grávidas a virem junto do Altar para se confiarem à proteção Materna de Maria e receberem a bênção de Deus, para elas e para
as crianças que trazem no seu seio. Rezemos com elas para que cresçam sempre no
Amor aos seus filhos, na fortaleza da Fé e na alegria da esperança.
I. 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.
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.
_____
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III. Oração de Bênção
Presidente:
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.
Presidente:
Invoquemos juntos a intercessão da Mãe do Redentor:
Todos: Ave, Maria, cheia de graça...
Presidente:
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.
Presidente:
O Senhor confirme a tua fé,
fortaleça a vossa esperança
e aumente cada vez mais a vossa caridade.
Assembleia: Amen.

_____
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Presidente:
No momento do parto,
Ele atenda as vossas súplicas
e vos conforte com a Sua graça.
Assembleia: Amen.
Presidente:
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.

IV. Magnificat (Taizé)
Maria não recusou o elogio da sua prima Isabel. Recolheu-se e cantou o
hino de louvor, atribuindo Àquele que pode fazer maravilhas todo o agradecimento e todo o mérito. Maria reza o Magnificat e glorifica Aquele que
olhou para a sua humilde serva.
A Assembleia coloca-se de pé para o Canto do Magnificat:
Magnificat! Magnificat!
Magnificat anima mea Dominum!
Magnificat! Magnificat!
Magnificat anima mea!
_____
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EXPOSIÇÃO E ADORAÇÃO
DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Meditámos longamente a palavra que Deus nos dirigiu nesta noite pela
voz da Escritura e do Magistério. Agora disponhamo-nos para Adorar o
Senhor feito Carne e Pão da Vida! Da Eucaristia brota um manancial que
jorra para a vida eterna. Adoremos o Senhor Jesus Cristo!
Os acólitos, ao findar os momentos de meditação, deslocam-se com um sacerdote à
Capela do Santíssimo, revestem-no com o véu de ombros e, de tocheiros acesos e com
umbela, levam o Santíssimo Sacramento para o Altar.
I. Exposição do Santíssimo Sacramento
Durante a procissão, canta-se:
Pai Santo eu Te adoro
Te ofereço a minha vida
Como eu Te amo!
Jesus Cristo eu Te adoro
Te ofereço a minha vida
Como eu Te amo!
Espirito Santo eu Te adoro
Te ofereço a minha vida
Como eu Te amo!
Trindade Santa, eu Vos adoro
Vos ofereço a minha vida
Como eu Vos amo

II. Jaculatórias
Presidente:
Graças e louvores se dêem a todo o momento.
Assembleia:
Ao santíssimo e diviníssimo Sacramento. (3 vezes)
_____
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Todos se sentam, e guarda-se alguns momentos de silêncio para meditação pessoal.
III. Instrumental
Silêncio para meditação.
PRECES
Presidente - Aguardando, na esperança, a vinda do Senhor Jesus, imploremos, irmãos, por toda a humanidade para que aprendamos a respeitar a
vida humana e a apreciá-la como um dom do Criador dizendo:
Todos - Senhor da Vida, ouvi a nossa oração!
1 - Por todos os casais e famílias que não conhecem a Cristo, para que
descubram que a felicidade se encontra na verdade inscrita por Deus no
coração de cada homem e de cada mulher, criados à Sua imagem e semelhança, e no amor fiel e naturalmente gerador de vida.
Todos - Senhor da Vida, ouvi a nossa oração!
2 - Por todos os casais e famílias cristãos, para que pelo amor e união entre
todos os seus membros sejam exemplo de fidelidade alegre à aliança sagrada que os une e testemunho da verdade da Família que é fonte de vida,
escola de respeito e de solidariedade, célula básica da sociedade.
Todos - Senhor da Vida, ouvi a nossa oração!
3 - Por todas as famílias em crise ou em situações de sofrimento, para que a
presença de Deus nas suas vidas as console e as faça sempre crescer na Fé,
na Esperança e no Amor.
Todos - Senhor da Vida, ouvi a nossa oração!
4 - Pelo Papa e pelos Bispos a ele unidos na Fé, pelos sacerdotes, religiosos
e religiosas, para que, diante daqueles que querem calar a voz da Igreja,
permaneçam fiéis ao Evangelho da Vida e dele dêem corajoso testemunho.
Todos - Senhor da Vida, ouvi a nossa oração!
5 - Pelos políticos e por todos os que têm poder de decisão, para que no
_____
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exercício das suas funções construam uma sociedade melhor em que a vida
humana seja realmente respeitada como inviolável e sempre defendida,
desde o momento da conceção até à morte natural.
Todos - Senhor da Vida, ouvi a nossa oração!
6 - Por todos os que trabalham em prol da Família e da defesa da vida humana desde o momento da conceção até à morte natural, para que Deus
os abençoe, acolha com agrado os seus esforços e faça frutificar os seus
trabalhos
Todos - Senhor da Vida, ouvi a nossa oração!
7 - Para que todas as mães e pais abram o seu coração, grande e generoso, às
pequenas vidas que Deus lhes confia, acolham com amor todos os filhos e
encontrem sempre a mão amiga necessária que os ajude a vencer os medos
e a dizer Sim à Vida.
Todos - Senhor da Vida, ouvi a nossa oração!
8 - Por todos os que de algum modo estão ou já foram afectados pelo
aborto, especialmente pelas mulheres que sofrem e pelos profissionais de
saúde, para que se deixem tocar pelo Amor de Deus que tudo cura e renova, encontrem conforto e esperança na misericórdia de Deus e se tornem
os mais fortes defensores do valor sagrado da Vida.
Todos - Senhor da Vida, ouvi a nossa oração!
9 - Por todas as crianças, para que as suas vidas sejam sempre amadas e
respeitadas em todas as circunstâncias, e para que na falta dos pais biológicos encontrem a ternura e proteção dum pai e duma mãe adotivos, que as
ajudem a crescer com equilíbrio no seio duma verdadeira família.
Todos - Senhor da Vida, ouvi a nossa oração!
10- Por nós próprios, para que a nossa oração se traduza em compromisso
pessoal e efetivo que nos leve a estar ao serviço da vida humana em todas
as circunstâncias.
Todos - Senhor da Vida, ouvi a nossa oração!

_____
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ORAÇÃO PELA VIDA
Presidente:
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.
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.
_____
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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
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.
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

Durante o cântico Tantum Ergo, o naveteiro e o turiferário deslocam-se a preparar o
turíbulo convenientemente. Entra o turiferário antes da oração e genuflecte diante
do Santíssimo Sacramento com o turíbulo fumegante.

_____
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BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Presidente:
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 Presidente 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
Laudate omnes gentes, laudate Dominum!
Laudate omnes gentes, laudate Dominum!
O Santíssimo leva-Se de forma simples para a capela de trás, sem velas nem incenso,
simplesmente na Píxide que o acólito traz.

BÊNÇÃO DAS IMAGENS DO MENINO JESUS
E DOS ESTANDARTES DE NATAL
O Papa Francisco na sua homilia a 27 de Outubro de 2013 Jornada Mundial da Família diz-nos:
“Queridas famílias, como bem sabeis, a verdadeira alegria que se experimenta na família não é algo superficial, não vem das coisas, das circunstâncias favoráveis... A alegria verdadeira vem da harmonia profunda entre as
pessoas, que todos sentem no coração, e que nos faz sentir a beleza de estarmos juntos, de nos apoiarmos uns aos outros no caminho da vida. Mas,
na base deste sentimento de alegria profunda está a presença de Deus, a
presença de Deus na família, está o seu amor acolhedor, misericordioso,
cheio de respeito por todos. A família que vive a alegria da fé, comunica-a
espontaneamente, é sal da terra e luz do mundo, é fermento para toda a
sociedade. Queridas famílias, vivei sempre com fé e simplicidade, como a
Sagrada Família de Nazaré.”
Convidamos todas as crianças a trazerem as imagens do Menino Jesus dos
seus presépios até ao presbitério e os jovens a levantarem os Estandartes
para serem abençoadas.
As crianças e os jovens dirigem-se ao presbitério com as imagens do Menino Jesus e
os Estandartes e fazem uma oração:
_____
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Criança – Senhor Jesus, abençoa as imagens do Menino Jesus que trazemos
do nosso presépio, para que, neste ano da Fé, Ele nasça de novo no nosso
coração e no coração das nossas famílias. Senhor Jesus, abençoa estes
estandartes, para que ao anunciar a Tua vinda mostremos como Deus Pai
nos ama! Ensina-nos a acolher e a perdoar os outros, a anunciarmos os
caminhos novos de paz e de alegria neste mundo onde tantos precisam de
nós.
Presidente:
Rezemos todos a oração que o Senhor nos ensinou:
Pai Nosso...
Presidente:
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.

RITOS FINAIS
Palavras de envio apostólico pelo Presidente.
Um ministro:
Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe.
Assembleia: Graças a Deus!
Convidamos todos a rezar diariamente pela vida, a construir o presépio em casa,
a assinalar a vivência do Advento na coroa familiar, a estender os estandartes nas
vossas janelas e varandas e a continuar a ajudar a ADAV.
_____
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CANTO FINAL
Sempre um sorriso na boca
Mas não é sorriso que vai e vem
É aquele sorriso que se troca
Entre o filho e a mãe
Oh! Maria, Oh Maria!
Oh! Maria, Oh nossa Mãe!
E quando a tristeza me toca
Tu sorris para mim, como um gesto de amor
Então sinto dentro uma ânsia
De espalhá-lo ao meu redor
Organiza-se a procissão final, com cruz e velas.

_____
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