padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado;
desceu à mansão dos mortos;
ressuscitou ao terceiro dia;
subiu aos Céus;
está sentado à direita
de Deus Pai todo-poderoso,
de onde há-de vir a
julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo;
na santa Igreja Católica;
na comunhão dos Santos;
na remissão dos pecados;
na ressurreição da carne;
E na vida eterna. Amen.

Oração universal
(I Domingo do Advento, ano C).
Celebrante:

Irmãos e irmãs: Nós, que aguardamos a vinda de Cristo,
imploremos, para a Igreja e para o mundo, os dons que
só o Pai lhes pode dar, dizendo (ou: cantando), humildemente:
R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos.
Ou: Senhor, venha a nós o vosso reino.
1.

Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que guardem uma fidelidade irrepreensível e levem os fiéis a
progredir na santidade, oremos, irmãos.

2. Pelos que, pela dor e desilusão, já não esperam
nada nem ninguém, para que acreditem nas promessas do Senhor, oremos, irmãos.
3. Pelos que vivem na indiferença para com Deus e
pelos que deixaram embriagar-se pela vida, para
que o dia do Senhor os não surpreenda, oremos,
irmãos.
4. Pela humanidade, para que progrida na justiça,
pelos que sofrem, para que Deus os alivie, e pelos
que morrem, para que ressuscitem para a Vida,
oremos, irmãos.

5. Pelos membros da nossa assembleia, para que, no
convívio de uns com os outros, o Senhor nos faça
crescer na caridade, oremos, irmãos.
6. Por estas crianças a quem a Igreja confia a Sagrada
Escritura e pelas suas famílias, para que a Palavra
seja acolhida e meditada nas suas vidas e as conduza
aos frutos da fé, da caridade e da esperança, oremos,
irmãos.

ENTREGA DA
BÍBLIA SAGRADA
- 4.º Volume da catequese -

(Outras intenções: grandes problemas mundiais; catecúmenos ...).
O sacerdote conclui a oração, impondo as mãos sobre as crianças e dizendo:

Senhor nosso Deus,
que da boca das crianças
recebestes o louvor do vosso nome,
olhai benignamente para estas crianças
que a fé da Igreja recomenda à vossa imensa piedade;
e assim como o vosso Filho, nascido da Virgem Maria,
recebia de boa vontade as crianças,
as abençoava e abraçava
e as propunha a todos como exemplo a imitar,
assim também, Pai santo,
derramai sobre elas a vossa bênção,
para que, à medida que vão crescendo,
por meio da sã convivência com as pessoas maiores
e com a assistência do Espírito Santo,
se tornem testemunhas de Cristo no mundo
e sejam mensageiras e defensoras da fé que professam.
Por Nosso Senhor.
R. Amen.

LITURGIA EUCARÍSTICA
Algumas crianças participam no cortejo com o cálice e as ofertas.

BÊNÇÃO E DESPEDIDA

«Filho de homem, alimenta-te e sacia-te com este
manuscrito que agora te dou»
(Ezequiel 3,3)

ADMONIÇÃO
No primeiro Domingo do Advento; um Catequista:

Com este Domingo, a Igreja entra no Advento, que é
tempo de preparação para o Natal, vivido na alegria
interiorizada. Preparamos a vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo, Verbo Incarnado e vivo.
Ao longo do presente ano, as crianças do 4.º volume
da catequese e as suas famílias são convidadas ao
encontro com a Palavra de Deus, que é luz dos nossos
caminhos. Irão conhecer a Palavra de Deus e a História
do Seu Povo, aprendendo a ler e a amar a sua própria
Bíblia. Ela irá ocupar um lugar especial nas suas casas
para ser lida e para ser fonte de oração.
A Palavra é recebida com a alegria e a esperança próprias do Advento, no coração da comunidade crente,
onde ela brota como fonte para a vida do Povo de
Deus. Rezemos por estas crianças, pelas suas famílias,
pelos seus catequistas e educadores e disponhamonos a acolher, no Advento, a visita de Deus.

Na procissão de entrada, a cruz, as velas, as crianças, os
restante acólitos, o Evangeliário, levado pelo diácono, o
sacerdote entram em procissão. Após a genuflexão, as
crianças dirigem-se para os lugares a elas reservados.

SAUDAÇÃO DO SACERDOTE

Refrão: Para Vós, Senhor, elevo a minha alma.
Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos,
ensinai-me as vossas veredas.
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me,
porque Vós sois Deus, meu Salvador.

Acende-se a primeira vela da coroa do advento.
Celebrante:

Acendemos, Senhor, esta luz, como aquele que acende a sua lâmpada para sair, na noite, ao encontro do
amigo que vem.
Nesta primeira semana do Advento, queremos levantar-nos para esperar-Te, preparados, para receber-Te
com alegria. Muitas sombras nos envolvem, muitos
elogios nos adormecem.
Queremos estar despertos e vigilantes, porque Tu nos
trazes a luz mais clara, a paz mais profunda e a alegria
mais verdadeira. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor
Jesus!

O Senhor é bom e recto,
ensina o caminho aos pecadores.
Orienta os humildes na justiça
e dá-lhes a conhecer os seus caminhos.
Os caminhos do Senhor são misericórdia e fidelidade
para os que guardam a sua aliança e os seus preceitos.
O Senhor trata com familiaridade os que O temem
e dá-lhes a conhecer a sua aliança.
1Tes 3,12-4,2
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo
aos Tessalonicenses

ACTO PENITENCIAL
As missas do tempo litúrgico do Advento não têm glória.

LITURGIA DA PALAVRA
Todos escutam a Palavra de Deus com alegria, espírito de
oração e recolhimento. As leituras são proclamadas pelos
leitores habituais. Algumas crianças participam na procissão
com os Evangelhos.
Jer 33,14-16

Leitura do Livro de Jeremias
Eis o que diz o Senhor: «Dias virão, em que cumprirei
a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá:
Naqueles dias, naquele tempo, farei germinar para
David um rebento de justiça que exercerá o direito e a
justiça na terra. Naqueles dias, o reino de Judá será
salvo e Jerusalém viverá em segurança. Este é o nome
que chamarão à cidade: ‘O Senhor é a nossa justiça’».
Palavra do Senhor.

Salmo 24 (25), 4bc-5ab.8-9.10.14
(R.1b)

Irmãos: O Senhor vos faça crescer e abundar na caridade uns para com os outros e para com todos, tal
como nós a temos tido para convosco. O Senhor confirme os vossos corações numa santidade irrepreensível, diante de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de
Jesus, nosso Senhor, com todos os santos. Finalmente, irmãos, eis o que vos pedimos e recomendamos
no Senhor Jesus: recebestes de nós instruções sobre o
modo como deveis proceder para agradar a Deus e
assim estais procedendo; mas deveis progredir ainda
mais. Conheceis bem as normas que vos demos da
parte do Senhor Jesus.
Palavra do Senhor.
Lc 21,25-28.34-36
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São
Lucas

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e, na terra,
angústia entre as nações, aterradas com o rugido e a
agitação do mar. Os homens morrerão de pavor, na

expectativa do que vai suceder ao universo, pois as
forças celestes serão abaladas. Então, hão-de ver o
Filho do homem vir numa nuvem, com grande poder
e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa
libertação está próxima. Tende cuidado convosco,
não suceda que os vossos corações se tornem pesados pela intemperança, a embriaguez e as preocupações da vida, e esse dia não vos surpreenda subitamente como uma armadilha, pois ele atingirá todos
os que habitam a face da terra. Portanto, vigiai e orai
em todo o tempo, para que possais livrar-vos de
tudo o que vai acontecer e comparecer diante do
Filho do homem».
Palavra da salvação.

HOMILIA
Terminada a homilia, conforme as circunstâncias, guardase algum tempo de silêncio.

Entrega da Bíblia Sagrada
Cada criança, acompanhada pelos seus pais, apresenta-se
ao Celebrante que entrega a Bíblia, dizendo:

N., recebe a Palavra de Deus na qual se contém o
Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo.
A criança, beija a Sagrada Escritura; depois, toma-a nas
próprias mãos, e desloca-se para o seu lugar onde fica
sentada. Durante a entrega da Bíblia pode cantar-se um
cântico adequado.

PROFISSÃO DE FÉ
Todos se inclinam às palavras: E encarnou... e Se fez
homem. (ou: que foi concebido... nasceu da Virgem Maria
quando se recita o Símbolo dos Apóstolos).
Creio em Deus,
Pai todo poderoso,
Criador do Céu e da Terra
E em Jesus Cristo, seu único Filho,
nosso Senhor que foi concebido
pelo poder do Espírito Santo;
nasceu da Virgem Maria;

