ARQUIDIOCESE DE POUSO ALEGRE - MG

LITURGIA EM FAMÍLIA
Abertura do Tempo do Advento - 2020

Ambiente: A família poderá escolher o melhor horário
do 1º Domingo do Advento (29.11.20) para celebrar,
reunindo todos num local previamente arrumado, de
preferência que todos fiquem em círculo. Preparar uma
coroa do advento (de forma circular enfeitada com
ramos verdes naturais e ao centro quatro velas – elas
serão acesas à medida que os domingos vão sendo
celebrados). Um pano roxo ou róseo e uma bíblia, com
ambiente na penumbra. Colocar uma imagem da
Virgem ao lado da coroa, uma vela a seus pés. Desta
vela se pode tirar a chama para acender a primeira
vela da coroa.

Acendimento das Velas da Coroa do Advento

Refrão Orante

Dir.: Recolhemo-nos uns instantes em silêncio, e,
inclinando nossas cabeças, vamos pedir que o
Senhor abençoe esta coroa do Advento.

Senhor nós te esperamos, Senhor não tarde mais.
Senhor nós te esperamos, vem logo, vem nos
salvar. (bis)
Abertura Cantada
(Uma pessoa ou quem dirige canta primeiro e os
demais repetem)

- Vem, ó meu Senhor, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
- Já chegou o tempo, o Senhor vem vindo! (bis)
Venham, pelo deserto, um caminho abrindo! (bis)
- O Senhor nos chama para a conversão, (bis)
a ele preparemos nosso coração! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.
(bis)
- Aleluia, irmãos, venham com fervor! (bis)
Nosso Senhor vem vindo, a Deus o louvor. (bis)
- Em pé, vigilantes, juntos na oração! (bis)
Vamos ao seu encontro, lâmpadas nas mãos! (bis)

Dir.: Começamos um novo ano litúrgico com o
tempo de Advento, tempo de preparação e espera.
Acender, semana após semana, as quatro velas
desta coroa deve ser um reflexo de nossa gradual
preparação para receber o Senhor Jesus no Natal.
As luzes das velas nos recordam que Ele é a Luz
do mundo que veio a dissipar as trevas.
(Quem dirige a oração, com as mãos juntas, diz:)

Oremos. A terra, Senhor, alegra-se nestes dias, e
tua Igreja transborda de gozo diante de teu Filho, o
Senhor Jesus, que vem a nós como luz
esplendorosa, para iluminar aos que jazem nas
trevas, da ignorância, da dor e do pecado.
Esperançoso em sua vinda, teu povo preparou
esta coroa com os ramos do bosque e a adornou
com luzes. Agora, que iremos começar o tempo de
preparação para a vinda de seu Filho, te pedimos,
Senhor, que, enquanto se acrescenta a cada dia
mais esplendor a esta coroa, com novas luzes, nos
ilumines com o esplendor daquele que, por ser a
Luz do mundo, iluminará todas as escuridões.
Pedimos isso por Ele mesmo que vive e reina
pelos séculos dos séculos.
T.: Amém.
Dir.: Vamos acender agora a primeira vela de
nossa coroa.
(Enquanto canta, uma pessoa acende)

No Advento a tua vinda nós queremos preparar.
Vem, Senhor, que é teu Natal, vem nascer em
nosso lar.
Recordação da Vida
Dir.: Trazemos em nosso meio os fatos e
acontecimentos de nossa vida pessoal, familiar e
comunitária.
(Entre um tópico e outro aguardar uns instantes em
silêncio)

L1- - Recordamos esse tempo de provação que o
nosso povo está passando, a perda de emprego, o
isolamento social e o fato de não poder sepultar
com dignidade os mortos pela pandemia.
- Somos provados, mas não vencidos.
Recordamos a solidariedade presente em cada
pessoa, a esperança que se renova a cada
momento de oração no processo de retomada das
atividades de nossas comunidades.
- Redescobrir Deus que fala em nós e através de
nós. Recordamos as ações que estão sendo feitas
para encontrar a vacina para a Covid 19 e o
incansável trabalho de médicos e enfermeiros e
profissionais da linha de frente.
(Outros momentos, pessoas e acontecimentos poderão
ser lembrados)

para nós seremos salvos / Vós que sobre os anjos
todos assentais.
Arrancastes do Egito esta videira. E
expulsastes muita gente pra plantá-la. Diante
dela preparastes terra boa. Vinde logo, Senhor,
vinde depressa pra salvá-la.
- Suas raízes se espalharam pela terra / E os seus
ramos recobriram o sertão. / Levantai-vos, vinde
logo em nosso auxílio! / Libertai-nos pela Vossa
compaixão.
- Seus rebentos atingiram as montanhas. / Verdes
mares, longos rios e palmeiras. / Vinde logo,
Senhor Deus do universo!/ Visitai a Vossa vinha e
protegei-a.
- Vossa mão foi quem plantou esta videira, / Vinde
cuidar deste rebento que firmastes. / E aqueles
que a cortarem ou queimarem / Vão sofrer ante o
furor de vossa face.
- Até quando ficaremos esperando? / Escutai a
oração do Vosso povo! / Vinde livrar-nos e banir da
nossa história / Tanto pranto amargo e copioso.
- Estendei a vossa mão ao protegido / Que
escolhestes para vós, o Filho do Homem. / E
jamais vos deixaremos, Senhor Santo / Dai-nos
vida e louvaremos Vosso nome.
Canto de Aclamação

Salmo 80(79)

Aleluia. Aleluia.

Dir.: "Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor, e
vocês são os ramos. Sem mim vocês não podem
fazer nada" (Jo 15,1.5)

Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e dainos a vossa salvação.

Peçamos ao Senhor que renove a unidade do seu
povo dividido e venha de novo nos guiar em nossa
caminhada.
(Poderá ser cantado ou recitado)

Palavra de Deus (Mc 13,33-37)
(Proclamar da bíblia)

L2- O Senhor esteja convosco.
T.: Ele está no meio de nós.

- Convertei-nos, Senhor Deus do mundo inteiro /
Sobre nós a Vossa face iluminai. / Se voltardes

L2- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Marcos.
T.: Glória a vós Senhor!

(Após a proclamação, aguardar uns instantes em
silêncio)

Reflexão/Partilha
L3- Das Cartas Pastorais de São Carlos Borromeu,
bispo: O tempo do Advento.
Caros filhos, eis chegado o tempo tão
importante e solene que, conforme diz o Espírito
Santo, é o momento favorável, o dia da
salvação (cf. 2Cor 6,2), da paz e da reconciliação.
Celebrando cada ano este mistério, a Igreja
nos exorta a renovar continuamente a lembrança
de tão grande amor de Deus para conosco.
Ensina-nos também que a vinda de Cristo não foi
proveitosa apenas para os seus contemporâneos,
mas que a sua eficácia é comunicada a todos nós
se, mediante a fé e os sacramentos, quisermos
receber a graça que ele nos prometeu, e orientar
nossa vida de acordo com os seus ensinamentos.
A Igreja deseja ainda ardentemente fazernos compreender que o Cristo, assim como veio
uma só vez a este mundo, revestido da nossa
carne, também está disposto a vir de novo, a
qualquer momento, para habitar espiritualmente
em nossos corações com a profusão de suas
graças, se não opusermos resistência.
Por isso, a Igreja, como mãe amantíssima e
cheia de zelo pela nossa salvação, nos ensina
durante este tempo, com diversas celebrações,
com hinos, cânticos e outras palavras do Espírito
Santo, como receber convenientemente e de
coração agradecido este imenso benefício e a
enriquecer-nos com seus frutos, de modo que nos
preparemos para a chegada de Cristo nosso
Senhor com tanta solicitude como se ele estivesse
para vir novamente ao mundo. É com esta
diligência e esperança que os patriarcas do Antigo
Testamento nos ensinaram, tanto em palavras
como em exemplos, a preparar a sua vinda.
(https://liturgiadashoras.online/advento/1segunda)

Ladainha do advento
Dir.: "Maranatha!" é um termo bíblico que diz: "O
Senhor vem!" Nesta ladainha do Advento,
cantemos o clamor do Povo que espera pelo seu
Senhor.

Solo: Ó Senhor. Todos: Aleluia!
Solo: Vem, Messias. T: Maranatha!
S: Ó Justiça. T. Aleluia!
S: Mora em nós. T. Maranatha!
S. Misericórdia. T. Aleluia
S. Vive entre nós. T. Maranatha!
S. Nossa força. T. Aleluia!
S. Dentro de nós. T. Maranatha!
S. Liberdade. T. Aleluia!
S. Salva teu povo. T. Maranatha!
S. Nossa cura. T. Aleluia!
S. Tira a dor. T. Maranatha!
S. Ó conforto. T. Aleluia!
S. Dá esperança. T. Maranatha!
S. Nossa alegria. T. Aleluia!
S. Nos preenche. T. Maranatha!
S. Sabedoria. T. Aleluia!
S. Vem nos renova. T. Maranatha!
S. Nosso desejo. T. Aleluia!
S. Nosso anseio. T. Maranatha!
S. Ó Prometido. T. Aleluia!
S. Nosso Messias. T. Maranatha!
S. Voz dos profetas. T.Aleluia!
S. Ó Esperado. T. Maranatha!
S. Luz das nações. T. Aleluia!
S. Luz nas trevas. T. Maranatha!
S. Ressuscitado. T. Aleluia!
Pai Nosso
Dir.: Pedindo ao Senhor que estejamos vigiantes
para nos preparar e receber o Salvador, rezemos a
oração que Jesus nos ensinou.
Pai Nosso...
Oração
Dir.: Todos: Pastor de Israel, que Jesus, Emanuel,
filho querido, gestado no ventre da tua humilde
serva, seja igualmente acalentado nos nossos
corações. Que, assim como Maria deu à luz o

Redentor, também nós possamos trazer ao mundo
a tua promessa de paz.
T.: Amém.
Benção e Despedida
Dir.: Certos da Presença de Deus entre nós,
pedimos a Ele que fique conosco em nossos
afazeres. Estivemos reunidos em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo.
T.: Amém.
Canto a Nossa Senhora
Imaculada, Maria de Deus / Coração pobre
acolhendo Jesus / Imaculada, Maria do povo /
Mãe dos aflitos que estão junto à cruz.
- Um coração que era sim para a vida / Um
coração que era sim para o irmão. / Um coração
que era sim para Deus / Reino de Deus renovando
este chão.
- Olhos abertos pra sede do povo / Passo bem
firme que o medo desterra. / Mãos estendidas que
os tronos renegam / Reino de Deus que renova
esta terra.
- Faça-se, ó Pai, Vossa plena vontade, / Que os
nossos passos se tornem memória / Do amor fiel
que Maria gerou, / Reino de Deus atuando na
história.

