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“Restaura-nos, ó Senhor Deus dos Exércitos,
faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos.”
( Salmo80.19 )
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Domingo, dia 22 de dezembro de 2013
4º Domingo do Advento
NATAL FESTA DAS LUZES
LITURGIA
ADORAÇÃO
. Prelúdio
. Solo
. Deus quis comunicar-se
Certo dia, na plenitude dos tempos, quando o prazo
da espera expirou, Deus se aproximou de uma virgem
toda pura. Bateu mansamente a sua porta. Pediu para
morar e viver na casa dos homens. E Maria disse que
sim. Porque havia lugar para ele em sua hospedagem,
o Verbo se fez carne no seio da Virgem. E a vida
divina começou a crescer no mundo. E eis que numa
noite completou-se o tempo. No silêncio da gruta,
porque não havia lugar para ele na estalagem dos
homens, entre o arfar do asno e o mugir do boi, Deus
nasceu. Aquele que ninguém jamais viu, aquele a
quem os homens suplicavam: Senhor, mostra-nos o
Teu rosto, se mostrou assim como é. Permanecendo o
Deus que sempre era, assumiu o homem que nem
sempre era. É o mistério da noite abençoada do
Natal!
. Canto: “No Humilde Presépio” HE 14
CONFISSÃO
. Leitura bíblica: Isaías 7:10-16 {p. 932}
. Deus quis ser homem
Quem poderia imaginar que Deus se fizesse homem
assim? A ninguém é desconhecida a condição humana. Apesar da sua bondade fundamental, o homem
não deixa de ser também um ser fracassado na história. Ele pode ser um lobo para outro e uma máquina
destruidora para consigo mesmo. Cada qual sabe por
experiência própria: é difícil suportar-se a si mesmo
com hombridade; mais difícil ainda é abrir-se aos demais, auscultá-los e tentar amá-los assim como são
em suas estreitezas e limitações. E contudo, Deus
quis ser homem.

. Canto: “O Nascimento de Jesus” HE 19 (manhã)
. Momentos de louvor (noite)
EDIFICAÇÃO
. Texto bíblico: Mateus 1:18-25 {p. 1245}
. Coro Myrza Wanderley (noite)
COMUNHÃO
. Convite à mesa
. Ele está conosco
Deus não responde ao porquê do sofrimento, Ele sofre
junto. Deus não responde ao porquê da dor. Ele se fez
homem das dores. Deus não responde ao porquê da
humilhação. Ele se humilha. Já não estamos mais sós na
nossa imensa solidão. Ele está conosco. (...) Irmão, a nossa
noite se iluminou. O menino que nasce em Belém nos
revela: tudo possui um sentido secreto e tão profundo
que Deus mesmo quis assumi-lo. A estreiteza do nosso
mundo, no qual Deus entrou, tem uma saída abençoada e
um desfecho feliz.
. Pai Nosso
. Partilha
CONSAGRAÇÃO E ENVIO
. Somos irmãos
Dentre os homens, o olhar divino repousou sobre o judeu
Jesus de Nazaré. Nele Deus será absolutamente presente.
O homem, portanto, só tem sentido pleno enquanto
receptáculo de Deus! É como o copo: só tem sentido
completo se receber o vinho precioso. Pois foi feito para
isso. No seu irmão Jesus de Nazaré o homem encontra o
sentido e a realização plena para hospedar Deus.
. Canto: “Noite de Paz” Hinário Evangélico 7
. Recolhimento dos dízimos e ofertas
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos.
Amém”.
. Bênção final
. Tríplice amém.

