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Nº 2712 – ANO B – ROXO
4.º DOMINGO DO ADVENTO – 20/12/2020

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. ACENDIMENTO DA 4.ª VELA DA COROA:
1065 / 1066
(Após o acendimento da coroa, reza-se:)
“Bendito sejais, Deus bondoso, pela luz
do Cristo, sol de nossas vidas, a quem
esperamos com toda a ternura do coração”.
3. INTRODUÇÃO
Anim.: Cristãos leigos e leigas, hoje celebramos o 4.º Domingo do Advento, e o
Salvador está chegando em nosso meio.
Junto com Maria, esperemos e nos preparemos para o presente que Deus nos
da neste Natal. Bendigamos o Pai pela
manifestação do seu Filho que se faz carne
com toda a humanidade, sendo dinâmico
no amor e na fidelidade. Cantemos para
dar início à nossa celebração.

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito
Santo estejam com todos vocês!
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
6. ATO PENITENCIAL: 194/197
Dir.: Como filhos do Deus da misericórdia
e em preparação à vinda do Senhor, peçamos a conversão do coração, fonte de
reconciliação e comunhão com o Senhor
e com os irmãos e irmãs. Cantemos.
Dir.: Que o Deus da esperança tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna. Amém.
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, ternura de paz,
por meio de Jesus, viestes encontrar o
mais profundo de nossa humanidade, e
as criaturas todas vibram com o anúncio
de sua chegada. Olhai vosso povo reunido à espera do Natal do Senhor. Nós
vos pedimos por Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

4. CANTO DE ABERTURA: 106, 95 (CD 15)
5. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA:
2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16

9. SALMO RESPONSORIAL: 88(89)

15. PRECES DA COMUNIDADE

Senhor, eu cantarei eternamente o vosso
amor!

Dir.: Cristãos leigos e leigas, em comunhão
com todos os que esperam a manifestação
de Deus em sua vida e com os povos que
anseiam por libertação e paz, elevemos ao
Senhor nossas preces, cantando.

Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso
amor,
de geração em geração eu cantarei vossa
verdade!
Porque dissestes: “O amor é garantido
para sempre!”
E a vossa lealdade é tão firme como os
céus.

Ó vem, Senhor, não tardes mais, vem
saciar nossa sede de paz!
Deus de Amor, dai ao Santo Padre, o Papa
Francisco, muita luz para guiar a vossa
Igreja e a todos os bispos e ministros dai
a persistência na fé, para que possam levar
a todos a Luz do Menino Deus. Cantemos.

“Eu firmei uma Aliança com meu servo,
meu eleito,
e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor.
Para sempre, no teu trono, firmarei tua
linhagem,
de geração em geração garantirei o teu
reinado!

Senhor, realizai a vossa promessa de paz
em toda a terra, dirigi para o vosso Filho o
olhar de todos os povos e enviai o vosso
Espírito aos que governam as nações.
Cantemos.

Ele, então, me invocará:
‘Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu
Deus,
sois meu Rochedo onde encontro a salvação!’
Guardarei eternamente para ele a minha
graça
e com ele firmarei minha Aliança indissolúvel”.

Pai de bondade, olhai para a vossa Igreja
presente no mundo inteiro, abençoai as
nossas comunidades, para que possam
dar testemunho de vosso Filho no mundo.
Cantemos.
Senhor, concedei à nossa comunidade
a vossa constante proteção, dai-nos de
beber o vinho da alegria e derramai sobre
nós o óleo do vosso carinho. Cantemos.

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 16,25-27

Dir.: Ó Deus, que escolhestes Maria para
ser a mãe do vosso Filho, fazei que, a
seu exemplo, nossas comunidades sejam
servidoras e portadoras de vida nova. Por
Cristo, Nosso Senhor. Amém.

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 302/303
Aleluia, aleluia, aleluia!
Eis a serva do Senhor; cumpra-se em mim
a tua palavra!
12. EVANGELHO: Lc 1,26-38

DEUS FAZ COMUNHÃO

O Senhor esteja convosco!
Ele está no meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor!

16. PARTILHA DOS DONS: 421 (CD 6) / 422
Dir.: Apresentemos com simplicidade
nossa colaboração para atender às necessidades da comunidade em sinal de
nossa solidariedade fraterna. Cantemos.

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ
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RITO DA COMUNHÃO

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

17. PAI-NOSSO

Dir.: O Deus da paz nos santifique totalmente e nos mantenha vigilantes para o dia
da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo,
agora e sempre. Abençoe-nos o Pai e o
Filho e o Espírito Santo. Amém.

Dir.: Confiantes, elevemos ao Pai a oração
que o seu Filho nos ensinou. Pai nosso...
18. SAUDAÇÃO DA PAZ

Dir.: Vão em paz e anunciem a todos que
o Senhor está para chegar.

(Omite-se o abraço da paz, conforme orientações dadas pelo Arcebispo Dom Dario
Campos para a prevenção da covid-19).

TODOS: Amém.

(Em silêncio o Ministro Extraordinário da
Sagrada Comunhão dirige-se à capela
onde a Reserva Eucarística está cuidadosamente depositada no sacrário. Abre a
porta do sacrário, faz uma genuflexão como
sinal de adoração. Com reverência pega
a âmbula que contém a Sagrada Reserva
Eucarística. Leva-a até o altar, de onde parte
para a distribuição da Sagrada Comunhão
aos fiéis. Terminada a distribuição, leva a
Sagrada Reserva até o sacrário.)

24. CANTO DE ENVIO: 684, 674
ORIENTAÇÕES
w Valorizar a participação das mães
gestantes e de crianças nos vários
momentos da celebração, principalmente no momento de acender
a quarta vela da Coroa do Advento.
O gesto poderá ser realizado por
uma família, se possível, por uma
mãe grávida.
w Os cantos devem ser bem escolhidos para esse tempo. Devem
estar em sintonia com a mensagem
das leituras de cada domingo. Os
instrumentos musicais devem ser
omitidos ou usá-los em tons mais
baixos.
w A comunidade deve dar especial
atenção à Novena de Natal. Incentivar a participação de todos.

19. COMUNHÃO: 574 (CD 21) / 573 (CD 15)
20. RITO DE LOUVOR 815, 831 (CD 18)
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)
21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus de bondade,
partilhastes conosco a vossa palavra e
nos alegrastes na mesa da vossa comunhão. Por esta energia que recebemos,
dai-nos a graça de nos prepararmos com
maior empenho para o Natal do vosso
Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém.

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS
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Celebrar cantando
A vida litúrgica cristã, desde os primórdios, encontrou na sonoridade musical
a forma expressiva de celebrar o mistério
de Cristo. O entoar dos Salmos e demais
cânticos bíblicos do Primeiro Testamento,
mais a tradição do canto das sinagogas,
foram elementos naturalmente transpostos
para as primeiras assembleias cristãs
em sua vida celebrativa. Outros hinos e
cânticos foram compostos e, dentre eles,
alguns foram incorporados em textos do
Segundo Testamento. Pode-se citar como
exemplo os hinos paulinos (Ef 1,3-14; Col
1,15-20; Fl 2,6-11).
Há uma longa e significativa história
sobre o patrimônio musical da Igreja. Com
a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II,
abriu-se uma nova etapa de compreensão
e adequação no tocante à música litúrgica.
Esta pertence ao conjunto da música sacra,
mas é distinta enquanto à sua função e
forma de execução.
A música litúrgica é também chamada
de música ritual. Ela é o próprio rito cantado
por toda a assembleia (por exemplo: o ato
penitencial; o hino de louvor, que é o “Glória
a Deus nas alturas”; o “Santo”); ou, o
canto que acompanha o rito (por exemplo:
o canto de entrada ou de abertura, que
acompanha a procissão; o “Cordeiro de
Deus”, que acompanha a fração do Pão).
Ritualmente, cantar a liturgia é vivenciar o diálogo da Aliança com o Senhor. O
canto litúrgico é de natureza sacramental;
ele está diretamente associado ao sentido
memorial da liturgia, portanto, é um elemento atualizador da vivência pascal.
Deve-se ter noção dos graus de importância dos cantos de uma celebração.
O princípio é conhecer a estrutura de cada

liturgia, como também, a partir dos textos
rituais, compreender o sentido da função
do canto, incluindo a melodia. Esta é a
serva do texto, e deve expressar, por meio
da linguagem musical, o seu sentido. Letra
e música estabelecem uma simbiose,
uma interação entre ambas. Considera-se
também o ano litúrgico para a escolha do
repertório musical.
Deve-se cantar a liturgia, e não cantar na liturgia. Os cantores, responsáveis primeiros pela condução do canto
na Igreja, estejam atentos ao sentido de
toda a liturgia; que realmente compreendam o específico da ritualidade, para
serem eficazes motivadores do canto da
assembleia. Os cantores não estão diante
de uma assembleia para se apresentarem
a expectadores, mas são parte constituinte
dela, prestando um serviço à comunidade
de fé.
É oportuno e necessário o contínuo aprimoramento litúrgico-musical dos
agentes pastorais. E, concomitantemente,
aprimorar a noção de expressão corporal,
de postura e de interpretação, aliadas à
vivência da espiritualidade cristã. Vigilância
e conversão são dimensões importantes
para o serviço litúrgico de cantores e instrumentistas, os quais precisam transpor
as barreiras do individualismo e do estrelismo. Que a nobreza da arte musical litúrgica
como dom e serviço fraterno, fomente
a unidade da Igreja, que continuamente
celebra os feitos do Criador mediante o
louvor pascal.
Fr. José Moacyr Cadenassi, OFMCap
Fonte:http://aves.org.br/revista-vitoria mais/
editoria/celebrar-cantando
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