CELEBRANDO EM FAMÍLIA

NATAL - NATIVIDADE DO SENHOR
Emanuel, Deus conosco! (Mateus 1:18-25)

CELEBRATING AT HOME

NATAL - NATIVIDADE DO SENHOR
Uma vela branca ou dourada é colocada no centro
da Coroa do Advento. Antes do início da oração, as
velas do Advento são acesas.

Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome
de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus
pecados

Sinal da Cruz

Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o
Senhor havia dito pelo profeta:
Vejam: a virgem conceberá, e dará à luz um
filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel,
que quer dizer: Deus está conosco

Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo.
Amém.
O Senhor está aqui, presente entre nós.
Estamos reunidos com toda a Igreja neste
momento de oração.

Preparemo-nos para escutar a Palavra
Durante o tempo do Advento
preparamos nossas mentes e corações
para receber novamente a luz de Cristo,
que é o grande sinal da misericórdia
e do amor do Pai para conosco.

Acende-se o Círio de Cristo
Deus de graça e misericórdia,
Esta noite (este dia) damos boas vindas a
seu Filho que sempre é a luz do mundo.
Que essa luz brilhe sempre em nossos corações
para que possamos levá-la do mundo.
Quando a vela central é acesa, todos dizem:
Emanuel, Deus conosco!

Leitura Bíblica (Mateus 1:18-25)
A origem de Jesus Cristo foi assim.
Maria, sua mãe, estava prometida em casamento
a José, e, antes de viverem juntos, ela ficou
grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu
marido, era justo. Não queria denunciar Maria, e
pensava em deixá-la, sem ninguém saber.
Enquanto José pensava nisso, o Anjo do Senhor
lhe apareceu em sonho, e disse: José, filho de
Davi, não tenha medo de receber Maria como
esposa, porque ela concebeu pela ação do
Espírito Santo.

Quando acordou, José fez conforme o Anjo do
Senhor havia mandado: levou Maria para casa e,
sem ter relações com ela, Maria deu à luz um
filho. E José deu a ele o nome de Jesus.

Reflexão
Começamos do Tempo do Advento com a
e agora
terminamos com o grito de a
Deus está
conosco
Com a reflexão sobre o nascimento histórico de
Jesus, a Igreja proclama a verdade que Deus é, e
que sempre está com seu povo. Estando Deus
conosco, Deus é para nós. Deus está sempre ao
nosso lado.
Deus não deseja vir em casas de madeira, pedras
ou de ouro. O desejo maior de Deus é nascer na
realidade humana. Assim como faz muito tempo
que Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo,
agora Deus continua nascendo em nós.
Como Maria, aceitamos o convite de Deus,
permitindo que Jesus se encarne também em nós,
testemunhando por meio de palavras e ações,
com obras de bondade e amor que gerem vida,
não de morte ao povo de Deus.

Promessas de Natal
Somos pessoas que, às vezes, caminhamos na
escuridão.
Agora a luz de Cristo brilha em nossas mentes
e aquece nossos corações.
Sereis testemunhas da luz nos valores e nas
prioridades das vossas vidas,
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nas decisões que tomarem
e no amor que mostrarem aos outros?
O faremos.
Cremos que a Igreja é a família de Jesus.
Colocareis vossos dons e talentos,
tempo e esforço, a serviço do Evangelho
e da vossa comunidade?
O faremos.
Cremos na presença de Jesus em cada ser
humano, especialmente nos pobres,
nos fracos, nos abandonados e nos
marginalizados.
Cuidarás deles, darás bem estar,
compartilharás com eles o que tens?
O faremos.
Cremos que a busca pela verdade e justiça, o
desejo de paz e o bem para todos, são sinais da
presença de Cristo. Dirás a verdade com amor,
trabalharás por justiça e paz,
apoiando e animando uns aos outro?
O faremos.

Oração do Senhor
Com a palavra e o exemplo, Jesus nos ensinou
a orar, assim, com confiança rezemos:

Pai nosso que estais no céu,
Santificado seja vosso nome.
Venha a nós vosso Reino.
seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia, os dai hoje,
perdoai nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.

Oração Final
Deus eterno,
a presença de Jesus nesta noite (neste dia)
nos enche de esperança,
cumpre em nós a promessa de salvação
por meio do mesmo Cristo Nosso Senhor.
Amém.

Bênção
Derrama sua bênção sobre nós, oh Senhor.
Nos mantém salvos,
nos proteja de todo mal
e nos guie à vida eterna.
Amém.

Esta ajuda litúrgica foi elaborada pelos Carmelitas da Austrália e Timor-Leste num momento em que não podemos nos
reunir para celebrar a Eucaristia. Somos conscientes que Cristo não só se faz presente no Santíssimo Sacramento, mas
também está em nossos corações. Mesmo quando estamos sós, continuamos sendo membros do Corpo de Cristo.
O lugar que escolher para esta oração, poderia ter uma vela acesa, um crucifixo e a Bíblia. Durante o Advento é
apropriado ter uma coroa do Advento no lugar onde se faz a oração. Estes símbolos ajudam a manter-nos conscientes do
sagrado que é o tempo de oração e a nos sentirmos unidos com as outras comunidades locais que estão em oração.
A celebração é organizada para que um dos membros da família a presida e os demais membros participem juntos. Porém, a
parte do presidente da celebração pode ser compartilhada por todos os presentes.
Lembre-se de que enquanto você reza em família, nós carmelitas, lembramos de todos vocês.
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