
 

 

 

 

♫ ENTRADA::::   
Abra-se a terra, abra-se a terra e germine o Salvador. 

Abra-se a terra, abra-se a terra e germine o Salvador. 
 

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:   
Quando virá, Senhor, o dia Em que apareça o Salvador 

E soe o brado de alegria: ”Nasceu do mundo o Redentor”. 
 

Aquele dia prometido À antiga fé dos nossos pais, 
Em que veremos, convertidos Em alegria, os nossos ais. 
 

Quando, felizes, o veremos, Fulgente aurora a despontar 

E o seu fulgor admiraremos Da noite a sombra dissipar. 
 

♫ COMUNHÃO:    
O Senhor vai chegar, é o Príncipe da Paz!  

O Senhor vai chegar, é o Príncipe da Paz! 
 

♫ PÓS COMUNHÃO:  
Anunciai no meio de todos os povos 

As maravilhas do Senhor.  
 

♫ FINAL:   
Mãe de Jesus, Mãe da Igreja, 

Causa da nossa alegria. 

Nossa Senhora de Fátima, 

Rogai por nós, ó Maria! 

1.  
 

Eis o que diz o Senhor: «De ti, Belém-Efratá, pe-
quena entre as cidades de Judá, de ti sairá aquele 
que há-de reinar sobre Israel. As suas origens re-
montam aos tempos de outrora, aos dias mais an-
tigos. Por isso Deus os abandonará até à altura em 
que der à luz aquela que há-de ser mãe. Então vol-
tará para os filhos de Israel o resto dos seus ir-
mãos. Ele se levantará para apascentar o seu reba-
nho pelo poder do Senhor, pelo nome glorioso do 
Senhor, seu Deus. Viver-se-á em segurança, por-
que ele será exaltado até aos confins da terra. Ele 
será a paz».   
 

Palavra do Senhor. 
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«De ti sairá Aquele que há-de reinar sobre Israel»    
 

De ti, Belém-Efratá, apesar de seres a mais pequena 
entre as cidades de Judá... 
Ou, talvez por isso mesmo, por seres a mais pequena… 
Não é a dimensão externa que é importante. 
Para nascer, Deus precisa de espaço. 
Só os humildes, os que não estão 
cheios de si próprios, os que são 
pequenos por dentro, só esses têm 
lugar no seu coração para Deus. 
Vivem na expectativa, de olhos 
postos n’Aquele que há-de vir. 
A nossa pequenez não é um limite, 
nem um obstáculo para que Deus nasça em nós.  
Pelo contrário: ela é uma condição para que isso possa 
acontecer. 
Quando no íntimo do homem floresce o desejo de se 
abrir cada vez mais ao Senhor, o “milagre” já aconteceu. 
E do seu coração nasce também “Aquele que há-de rei-
nar sobre Israel”. 
 

Como é que vives as tuas fraquezas, os teus limites e 
o teu pecado? 
Fazes deles ocasião de criar espaço, para que Deus 
entre e habite no teu coração? 
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2. LEITURA DA EPÍSTOLA AOS HEBREUS (Hebr 10, 5-10)  
 

Irmãos: Ao entrar no mundo, Cristo disse: «Não quiseste sacrifícios nem 
oblações, mas formaste-Me um corpo. Não Te agradaram holocaustos 
nem imolações pelo pecado. Então Eu disse: ‘Eis-Me aqui; no livro sagra-
do está escrito a meu respeito: Eu venho, ó Deus, para fazer a tua vonta-
de’». Primeiro disse: «Não quiseste sacrifícios nem oblações, não Te agra-
daram holocaustos nem imolações pelo pecado». E no entanto, eles são 
oferecidos segundo a Lei. Depois acrescenta: «Eis-Me aqui: Eu venho pa-
ra fazer a tua vontade». Assim aboliu o primeiro culto para estabelecer o 
segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela 
oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. 
 

Palavra do Senhor. 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 79 (80), 2ac.3b.15-16.18-19  
 

Refrão:  Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar, 

   mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. (bis) 
 

      Ou: Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto e seremos salvos. 
 

Pastor de Israel, escutai, 
Vós estais sobre os Querubins, aparecei. 
Despertai o vosso poder 
e vinde em nosso auxílio. Refrão  
 

Deus dos Exércitos, vinde de novo, 
olhai dos céus e vede, visitai esta vinha; 
protegei a cepa que a vossa mão direita plantou, 
o rebento que fortalecestes para Vós. Refrão 
 

Estendei a mão sobre o homem que escolhestes, 
sobre o filho do homem que para Vós criastes. 
Nunca mais nos apartaremos de Vós, 
fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome. Refrão 

«Eu venho para fazer a vossa vontade»    
 

A oferta mais preciosa, aquela que valorizamos mais, aquela que muitas vezes acon-
tece mais espontaneamente é sempre aquela que transmite algo do que somos. 
Não importa tanto o valor objectivo do que se dá, mas o que isso significa para nós. 
É por isso que o mais importante nunca é dar; é dar-se! 
De nós, Deus também não espera outra coisa senão o nosso coração. 

�  EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS      
(Lc 1, 39-45) 

 

Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apres-
sadamente para a montanha, em direcção a uma cidade 
de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. 
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exul-
tou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e ex-
clamou em alta voz: «Bendita és tu entre as mulheres e 
bendito é o fruto do teu ventre. Donde me é dado que ve-
nha ter comigo a Mãe do meu Senhor? Na verdade, logo 
que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou 
de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cum-
primento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor».   
 

Palavra da salvação. 

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

Quando nos damos conta da grandeza de Deus, mais nos apercebemos da nossa 
pequenez. 
E vice-versa: quanto mais percebemos a nossa fragilidade, maior se afigura aos 
nossos olhos este amor com que Deus nos olha e dá tudo por nós, apesar da nos-
sa indignidade. 

Quem somos nós, para merecermos de Deus tão grande 
amor? 
Ser cristão é assistir, deslumbrado, a este nascimento de 
Deus no coração de cada um de nós… 
E perceber, agradecido, como Ele nos faz caminhar cada 
vez mais ao ritmo do Seu Amor! 
 

Tens consciência da verdadeira grandeza de Deus? 
Percebes a grandeza da tua própria dignidade? 
Deixa-te espantar, maravilhado, por tudo aquilo que 

significas para Deus! 

Nada de exterior a nós próprios Lhe interessa. 
Encontrar Deus é encontrar o Absoluto. 
É perceber que nada mais importa senão ser d’Ele e para Ele. 
E, assim, resumir a sua vida a unir-se e a identificar-se cada vez mais com o Senhor. 
 

Qual o lugar que Deus ocupa na tua vida? 
O mais importante para ti é mesmo conhecer e cumprir a vontade de Deus? 


