P/. Movidos pela confiança de Maria, estamos à
porta da Vossa casa, Senhor. Deixai-nos nela entrar e falai ao nosso coração.
M/. Pobre de meios como uma tenda, é neste
Presépio que nasce a Luz. E o nosso tesouro escondido é Jesus Menino.

QUARTO DOMINGO
DO ADVENTO
19 dezembro

F/. Vinde à nossa vida e enchei-nos de confiança. Enriquecei-nos com os pobres que buscais e
amais, pela casa adentro e brilharemos como estrelas no firmamento dos céus.
1 Pai Nosso / 1 Ave Maria
P/. Que o Deus que esperamos
P/. nos abençoe e nos guarde.
T/. Ámen.
M/. Que o Deus do encontro
M/. nos mostre o Seu rosto e nos traga a paz.
T/. Ámen.
F/. Que o Deus connosco
F/. nos dê a alegria da salvação.
T/. Ámen.
+ Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Ámen.

Maria, a mulher
crente:

Maria,
a Senhora
Auxiliadora!

Tema:

Momento de Oração em Família

Provisão para o caminho:

P/M=Pai/Mãe | T=Todos | F=Filho(s)

CONFIANÇA

P/M/. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T/. Ámen.

Eis-me aqui para fazer a tua vontade

Intenção na Oração individual: Rezar pelos avós
1ª Leitura (Miq 5, 1-4a)

De ti sairá Aquele que há de reinar sobre Israel
2ª Leitura (Hebr 10, 5-10)

Eu venho para fazer a vossa vontade
Evangelho (Lc 1, 39-45)

Colocar no presépio as imagens dos Reis Magos.
P/M/. A graça e a paz de Jesus Cristo, que esperamos com alegria, estejam sempre connosco.
T/. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de
Cristo.

Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do
meu Senhor?

Um membro da família acende a vela
da coroa de Advento.

Maria quer partilhar com quem ama, a alegria que lhe
vai no coração: Deus fez nela coisas maravilhosas! É
uma atitude natural para os cristãos. A nossa fé não
é uma prisão nem uma obrigação. É uma resposta de
alegria às maravilhas que Deus faz na nossa vida. Por
isso, hoje é dia de partilhar com confiança e alegria. De
dizer aos outros o que nos vai no coração. Não tenhamos medo se não encontrarmos as palavras certas; o
importante é comunicar, fazer como Maria. Dizer que
Deus não é uma ideia abstrata: é uma presença no
meio de nós que dá um sabor novo à nossa vida. Que
muda tudo!

Cântico
No coração que sofre, vou deixá-la brilhar (3x)
Vou deixá-la, vou deixá-la... Brilhar!
P/M/. Do Evangelho de São Lucas
«Abençoada és tu, mais do que todas as mulheres, e abençoado é o filho que de ti há de nascer!
Que grande honra para mim ser visitada pela mãe
do meu Senhor! Mal ouvi a tua saudação, logo a
criança que trago dentro de mim saltou de alegria. Feliz daquela que acreditou, porque nela se
cumprirá o que foi dito da parte do Senhor.»

