Esperamos uma lembrança
Esperamos uma esperança
Esperamos uma criança
Celebração de Advento, 30 de novembro de 2008

LITURGIA DE ENTRADA
Prelúdio:
Saudação:

Acolhida:

Cântico de entrada:
Veni, Emmanuel

[A comunidade permanece em oração]
A paz seja com vocês.
E com você também.
[Boas-vindas aos/às presentes e apresentação do tema da celebração: Advento]
Esperamos uma Lembrança
Esperamos uma Esperança
Esperamos uma Criança.
♫

Veni, veni Emmanuel
Captivum solve Israel,
Qui gemit in exilio
Privatus Dei Filio.
Gaude, gaude! Emmanuel
nascetur pro te, Israel.

Veni, Veni, O Oriens:
Solare nos adveniens,
Noctis depelle nebulas,
Diraque noctis tenebras.
Gaude, gaude! Emmanuel
nascetur pro te, Israel.
[Hino Latino, séc. XII (1ª. e 2ª. estrs.)]

LITURGIA DA PALAVRA
Primeira Leitura:

Isaías 64.1-5: “Deus trabalha para quem nele espera”
♫

Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra
Inunda meu ser, permanece em nós.
[Taizé; trad.: Simei Monteiro]

Salmo responsorial:l Salmo 131: “No colo de Deus”
Como eu gostaria, Senhor,
de ser como aquela criança amamentada
que se aninha no colo da mãe;
sem ter necessidade de mais nada
a não ser do calor terno do teu abraço;
sentir teu afago carinhoso me confortando;
e, ao embalo da tua voz paciente,
adormecer sereno
e descansar pertinho do teu coração;
e, ao ritmo da tua respiração suave,
sonhar com coisas boas
que façam meus lábios sorrirem,
e, mesmo de olhos fechados,
façam-me contemplar as estrelas do teu céu
e os frutos do meu chão.
[Salmo 131, versão de Luiz Carlos Ramos;
Interlúdio: Liséte Espíndola]
♫

Nada te turbe, nada te espante
Quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante.
Solo Dios basta!
[Texto: Madre Tereza D’Ávila; Mel.: Taizé;]

Segunda Leitura:

Aclamação:

1 Coríntios 2.9: “Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração
humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.”
♫

Ale, ale, aleluia!
[Caribe]

Leitura do Evangelho:
Partilha da Palavra:
♫ Cântico e ofertório:
Jubileu

Lucas 2.25-26: “Deus no nosso colo”
Rev. Luiz Carlos Ramos
Nossos olhos abertos estão
vendo morte, pobreza e maldade;
no entanto nós seguimos crendo
que o futuro está por chegar,
a esperança provoca o andar
pela fé, a justiça e a vida.

Amanhã, ao nascer do sol, virá a liberdade,
a festa e o perdão, descanso para todo o que sofre.
Amanhã, ao nascer do sol, a terra voltará
àquele que a perdeu e o trigo crescerá em abundância.
[Adoniran Ibarra; trad. Luiz Carlos Ramos]
LITURGIA DA MESA
Sursum corda:

Sanctus:

Oração eucarística:
(Cf. Didachè, I séc)

O Senhor seja com vocês.
E com você também.
Elevemos os nossos corações.
Ao Senhor os elevamos.
Rendamos graças ao Senhor.
Sim, é digno e justo render graças a Deus.
Nós te rendemos graças, ó Deus, pela lembrança de que, um dia, vieste comungar conosco na fragilidade do teu Filho Jesus Cristo; aquela criança bendita que hoje nos traz esperança e com ternura dá a paz. Por essa razão, exaltamos-te e louvamos-te, cantando:
♫ Santo, Santo, Santo, Senhor Deus onipotente,
Terra e céus estão cheios da tua glória,
Glória a ti Senhor! 1
Nós te damos graças, ó Deus, porque o teu Filho, antes de entregar-se à morte e ressuscitar, reuniu-se com os discípulos para a ceia pascal.
Bendito sejas para sempre!
E, enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, e disse: “Isto é o meu corpo dado por vós: fazei isto em minha memória.” Depois
de cear, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos e disse: “Isto é o
meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por vós; fazei isto em memória de
mim.”
Bendito sejas para sempre!
Lembrando disso, Senhor, nós nos reunimos ao redor desta mesa para, com alegria, receber o teu Filho que ressuscitou da morte e, tendo conquistado a vida eterna, derrama
sobre nós o teu Espírito Santo. Grande é o mistério da fé!
♫ Cristo morreu e ressuscitou: breve voltará!
(Elevando o pão) O pão pelo qual damos graças é a comunhão do corpo de Cristo.
(Elevando o cálice) O cálice pelo qual damos graças é a comunhão do sangue de Cristo.
Nós, embora muitos, somos um só corpo.
Venham, pois tudo está preparado. Quem convida é o Senhor!

Vem, Jesus, nossa esperança:

1.

Vem, Jesus, nossa esperança
nossas vidas libertar.
Vem nascer em nós, criança,
vem o teu poder nos dar.

3.

Vem tecer um mundo novo
nos caminhos da verdade;
para que, afinal, o povo
viva em plena liberdade.

2.

Vem, liberta os prisioneiros
da injustiça e da aflição;
vem, reúne os brasileiros
em amor e em compreensão.

4.

Vem, Jesus, abre o futuro
do teu reino de alegria.
Vem, derruba o imenso muro
que separa a noite e o dia.

[Letra: Marcílio de Oliveira Filho; Mus.: Jaci Maraschin]
LITURGIA DE ENVIO
Despedida:

Nunc dimittis:
Lucas 2.29-32

♫ Bênção:

Graças te damos, ó Deus, porque vens comungar conosco. Que esta comunhão nos
ajude a crescer na fé e no amor solidário. Que possamos sair daqui animados e animadas a viver a vida do teu Reino em nossa vida pessoal, familiar e comunitária. Por
Cristo, teu Filho amado. Amém!
“Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra; porque
os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos:
luz para revelação aos gentios, e para glória do teu povo de Israel.”
Meu Jesus querido guarda minha vida
Hoje e para sempre. Amém
[Liséte Espíndola]
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