CELEBRAR EM FAMÍLIA
IV DOMINGO DO ADVENTO – ANO B

NOTA BEM:
*Não esquecer, seja na família ou na grande família que é a comunidade, três aspetos
importantes desta caminhada do Advento: a construção da COROA

DO

ADVENTO e do

PRESÉPIO ECOLÓGICO e a recolha de bens para a PARTILHA SOLIDÁRIA.
*CELEBRAÇÃO

NA FAMÍLIA:

para fazer antes da refeição na mesa ou no cantinho

especial. É aconselhável que tenhamos este cantinho especial bem preparado, com uma
toalhinha de linho ou outro material nobre, onde coloquemos uma Cruz, a Bíblia e um
círio.
I – CELEBRAÇÃO NA FAMÍLIA
A família, na hora que achar mais própria ou antes do almoço, no cantinho especial ou
na mesa já posta para a refeição, celebra o quarto domingo do Advento. O pai ou a mãe
orientam a celebração. Devem distribuir funções por todos os membros: quem põe o
“altar” e quem acende a vela, quem proclama o salmo e o evangelho, quem apresenta
as preces. Na partilha da Palavra, cada membro da família pode partilhar a frase do
Evangelho que mais lhe tocou. As preces também podem ser espontâneas: cada um
apresenta e pede ao Senhor o que lhe vai no coração.
Neste domingo somos convidados, como Maria, a dizer “SIM”, com confiança e
esperança, procurando cumprir a missão que a cada um de nós é confiada.
SAUDAÇÃO
«Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra». Desta forma Maria
deu o seu SIM para ser Mãe do Salvador. Saibamos nós também acolher o Messias que
vem, que quer habitar no nosso coração, na nossa família.
Que tenhamos sempre a coragem de dizer SIM.
Deus de infinita bondade, que vedes o vosso povo esperar fielmente o Natal do Senhor,
fazei-nos chegar às solenidades da nossa salvação e celebrá-las com renovada alegria. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito
Santo.
R. Ámen.

RECONHECEMO-NOS PEQUENINOS
Senhor Jesus, constantemente fechamos a nosso coração e temos medo de dizer SIM,
Senhor, misericórdia.
R. Senhor, misericórdia.
Senhor Jesus Cristo, muitas vezes a nossa vaidade e preguiça impedem-nos de seguir-Te,
Cristo, misericórdia.
R. Cristo, misericórdia.
Senhor Jesus, muitas vezes somos desviados da nossa missão pelo comodismo e
indiferença aos outros, Senhor, misericórdia.
R. Senhor, misericórdia.

ACENDER A VELA DA COROA DO ADVENTO
Um dos membros da família acende a terceira vela da Coroa do Advento, depois de outro
ler o texto que se segue.
A luz de Cristo, para onde caminhamos neste Advento nos ajude a abrir o nosso coração
e a dizer SIM.
(a família pode cantar um cântico apropriado)
SUGESTÃO CÂNTICO - “Esta luz pequenina”
Esta Luz pequenina vou deixá-la brilhar,
Vou deixá-la, vou deixá-la brilhar.
No meu coração, vou deixá-la brilhar, vou deixá-la, vou deixá-la brilhar.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 88 (89), 2-3.4-5.27 e 29_(R. cf. 2a)
Escutemos o Senhor com amor:
Refrão: Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. (repete-se)
Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor
e para sempre proclamarei a sua fidelidade.
Vós dissestes:
«A bondade está estabelecida para sempre»,
no céu permanece firme a vossa fidelidade.
Refrão

«Concluí uma aliança com o meu eleito,
fiz um juramento a David meu servo:
‘Conservarei a tua descendência para sempre,
estabelecerei o teu trono por todas as gerações’».
Refrão
«Ele Me invocará: ‘Vós sois meu Pai,
meu Deus, meu Salvador’.
Assegurar-lhe-ei para sempre o meu favor,
a minha aliança com ele será irrevogável».
Refrão
ACOLHEMOS A PALAVRA
LÊ-SE O EVANGELHO DO IV DOMINGO DO ADVENTO (Lc 1, 26-38)
«Conceberás e darás à luz um Filho»
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada
Nazaré, a uma Virgem desposada com um homem chamado José, que era descendente de
David. O nome da Virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo: «Ave,
cheia de graça, o Senhor está contigo». Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava
que saudação seria aquela. Disse-lhe o Anjo: «Não temas, Maria, porque encontraste
graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um Filho, a quem porás o nome de Jesus.
Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus Lhe dará o trono de
seu pai David; reinará eternamente sobre a casa de Jacob, e o seu reinado não terá fim».
Maria disse ao Anjo: «Como será isto, se eu não conheço homem?». O Anjo respondeulhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel
concebeu também um filho na sua velhice, e este é o sexto mês daquela a quem chamavam
estéril; porque a Deus nada é impossível». Maria disse então: «Eis a escrava do Senhor;
faça-se em mim segundo a tua palavra». E o anjo retirou-se de junto dela.
Palavra da salvação.
PARTILHAMOS A PALAVRA
Neste Evangelho somos convidados a refletir sobre a anunciação do Anjo Gabriel a Nossa
Senhora, é o anúncio da Boa Nova para a salvação da humanidade, é o SIM de Maria e a
sua disponibilidade para abraçar a missão que lhe estava confiada.

Quando se abre o coração à ação de Deus, como fez Maria dizendo SIM, o AMOR
acolhido das Suas mãos, faz acontecer milagres. Deus é AMOR que ultrapassa limites:
«a Deus nada é impossível».
Como Maria, saibamos dar uma resposta na nossa vida, de cristãos convictos e alegres,
que acreditam, que testemunham, não fugindo à sua missão de membros de uma família,
de uma comunidade numa sociedade que necessita de confiança e AMOR:
«Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra».

APRESENTAMOS AS NOSSAS PRECES
A Boa Nova que acabámos de ouvir, nestes dias que precedem o Natal, inspire as
nossas súplicas e orações, e nos leve a dizer (ou: a cantar), confiadamente:
R. Interceda por nós a Virgem cheia de graça
1. Pela Igreja una, santa e apostólica, a casa prometida por Deus a David, para que a
Virgem seja sempre o seu modelo, oremos.
2. Pelos grandes e poderosos deste mundo e pelos chefes e governantes das nações, para
que reconheçam que sem Deus nada é seguro, oremos.
3. Pelos leigos, religiosos e catecúmenos, para que, imitando a humildade de Maria,
encontrem graça aos olhos do Senhor, oremos.
4. Pelos pais que esperam um filho e pelos meninos que não conhecem os seus pais, para
que o Natal lhes revele o Salvador, oremos.
5. Por esta assembleia dominical, para que receba a graça de anunciar o mistério que lhe
foi manifestado, oremos.
(Outras intenções: factos relevantes da vida familiar e da vida paroquial; catequistas ...).

Escutai, Senhor, as nossas súplicas e preparai os nossos corações para acolherem o
vosso Filho, luz do mundo, com a fé e a simplicidade de Maria. Ele que vive e reina
por todos os séculos dos séculos.

COMPROMISSO
Ao longo desta semana, a partir da Palavra, somos convidados a preparar a vinda de Jesus,
em Família, praticando a SOLIDARIEDADE: a solidariedade manifesta-se
concretamente no serviço, que pode assumir formas muito variadas, de cuidar dos outros
dando primazia aos mais frágeis das nossas famílias, da nossa sociedade, do nosso povo.

Fica o desafio de construir uma ESTRELA escrevendo a palavra que nos guia:
SOLIDARIEDADE (depois podem colocá-la na árvore de Natal junto ao presépio).
Não esquecer de acender a quarta vela da coroa do Advento, continuar a construir o
presépio, introduzindo alguns elementos, e levar a coleta do mealheiro solidário para a
paróquia, para distribuir pelos necessitados e desfavorecidos.

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA
(Para rezar antes da refeição em família)
Senhor, a Tua presença ilumina o nosso coração! Saciados com o alimento espiritual, nós
Te pedimos: abençoa a nossa família e a nossa refeição, lugar do encontro e do amor, e
ajuda as nossas mãos a partilharem com aqueles que necessitam. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
R. Ámen
Presidente -Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e + Espírito Santo
Presidente -Bendigamos ao Senhor!
Todos - Graças a Deus!
ANEXO – CÂNTICO
“Anunciaremos Teu Reino Senhor”
Anunciaremos teu reino, Senhor, teu reino, Senhor, teu reino.
Reino de paz e justiça, reino de vida e verdade.
Teu reino, Senhor, teu reino.

II - CELEBRAÇÃO NA COMUNIDADE
AS FAMÍLIAS NA FAMÍLIA – Celebração da Eucaristia

Na comunidade continuamos com a construção da COROA DO ADVENTO e do PRESÉPIO
ECOLÓGICO e a recolha de bens para a PARTILHA SOLIDÁRIA.
Na Paróquia a 4ª Vela acende-se no final do Ato Penitencial e antes de escutar a
Palavra de Deus:
Senhor Jesus, acendemos hoje a quarta vela desta Coroa de Advento, antes de escutarmos
a Tua Palavra.
Tal como Maria saibamos escutar a Palavra do Senhor para que dos nossos corações brote
um “SIM” autêntico e sincero para estarmos disponíveis à missão que o Senhor nos
confia.
Senhor Jesus, nós te pedimos que a Eucaristia nos leve a viver a alegria de testemunhar a
fé, o amor ao próximo, o acolhimento, a solidariedade, a partilha, o diálogo em família e
o serviço aos outros.
Neste espírito será NATAL!
 Prece para a Oração Universal:
Pelas crianças e adolescentes da catequese e suas famílias para que vivam o Natal no
acolhimento de Jesus que se faz verdadeiramente presente na Eucaristia, oremos.
 Desafio para o final da Celebração (antes da Bênção final o sacerdote apresenta o
desafio/compromisso para a semana):
Ao longo desta semana, fica o desafio de partilhar a luz desta quarta vela da Coroa de
Advento através da SOLIDARIEDADE, vivendo a Eucaristia com testemunho dentro
da nossa família e junto do nosso próximo.

