Oração da 4ª Semana
V/ Oremos:
Ó Emanuel, Luz esplendente,
prometido pelos profetas, ansiado pelos justos,
testemunhado fielmente por João Batista, o Precursor,
amorosamente esperado pela Virgem Mãe:
Vinde libertar-nos do egoísmo que mata,
dai-nos o amor de Santa Maria para vos dizermos “sim!”,
iluminai-nos com a vossa vinda
e transformai-nos num povo fraterno e SOLIDÁRIO,
Vós que sois a nossa Esperança para sempre!

R/ Amen !

Coroa de Advento – 1º
RITO DE BÊNÇÃO DA COROA DO ADVENTO

A Coroa do Advento que se colocou na igreja é benzida no início da Missa do
Advento. A bênção tem lugar após a saudação inicial, em vez do acto penitencial. O
Presidente, após ter saudado o altar, dirige-se para junto da Coroa e, aí, inicia a Missa e
procede à bênção.
Após a saudação inicial à comunidade reunida, faz a seguinte admonição, por estas ou
outras palavras semelhantes:

Irmãos: No início do novo ano litúrgico, vamos benzer esta coroa, com
que inauguramos o tempo do Advento. As suas luzes lembrar-nos-ão que
Cristo é a luz do mundo. A cor verde significa a vida e a esperança. A
coroa do Advento é, pois, um símbolo de que a luz e a vida triunfarão
sobre as trevas e a morte, porque o Filho de Deus fez-se homem e nos deu
a verdadeira vida.
Ao acender, semana após semana, os quatro círios, queremos significar
a nossa progressiva preparação para receber a luz do Natal. Por isso, hoje,
1º Domingo do Advento, abençoamos esta coroa e acendemos o seu
primeiro círio.
De seguida, o sacerdote, diz

Oremos.
E após um breve silêncio, o sacerdote estende as mãos e diz a oração de bênção:

Ao começar o tempo de preparação
para a vinda do vosso Filho,
nós vos pedimos, Senhor:
à medida que, em cada domingo,
se acrescenta o fulgor desta coroa,
com novas luzes,
iluminai-nos com o esplendor
d’Aquele que, sendo a luz do mundo,
veio iluminar todas as trevas.
Ele que é Deus convosco
na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amen

Pode aspergir-se a coroa e acende-se o círio correspondente à I semana do Advento.
Em seguida o ministro ocupa o seu lugar na presidência e recita a oração colecta..

Oração da 1ª Semana
V/ Oremos:
Escutai-nos, Bom Pastor:
Visitai-nos de novo com a vossa luz!
Lembrai-vos de que sois o nosso Criador,
somos obra das vossas mãos.
Não permitais que andemos longe de Vós,
dai-nos vida e saúde para Vos invocarmos.
Bom Pastor, nosso irmão, mostrai-nos o vosso rosto,
guiai-nos no caminho da fraternidade.
Vós que sois a nossa Esperança para sempre!
R/ Amen !

Oração da 2ª Semana
V/ Oremos:
Senhor, queremos escutar o que nos dizeis,
falai de paz ao nosso coração!
Abri caminhos nos nossos desertos,
e irrigai-os com o orvalho da vossa misericórdia
para que a nossa terra se abra e germine a justiça!
Preparai-nos para a vossa vinda
e caminharemos por sendas direitas,
guiados pelo fulgor da vossa luz,
confortados pela vossa consolação,
acolhendo e irradiando a vossa AMABILIDADE,
Vós que sois a nossa Esperança para sempre!
R/ Amen !

Imaculada Conceição
V/ Oremos:
Senhor, Vós sois o Sol Nascente
que vem iluminar as nossas noites.
Bendito sejais pela Estrela da manhã,
Santa Maria, que enchestes de graça e de beleza.
Dai-nos a alegria de vos cantar um cântico sempre novo
acolhendo a graça do vosso amor Redentor,
dizendo SIM às vossas propostas,
e vivendo sem mancha
na vossa luz que tudo transfigura.
Vós que sois a nossa Esperança para sempre!
R/ Amen !

Oração da 3ª Semana
V/ Oremos:
Exulte sempre o vosso povo, Senhor
com a renovada juventude da alma,
porque Vós sois a Boa Nova anunciada aos pobres
e vindes ao nosso mundo doente para curar e salvar.
Lavai-nos das nossas faltas,
endireitai os nossos caminhos
e fazei de nós testemunhas fiéis da vossa luz
e instrumento da vossa PROXIMIDADE amorosa,
Vós que sois a nossa Esperança para sempre!
R/ Amen !

