Tempo Litúrgico - Ano C
Todo ano comemoram-se
duas grandes festas dentro
de dois grandes ciclos com
seus tempos:

Páscoa e Natal

Ambas as festas são precedidas por
um tempo de preparação:
• Páscoa ....... Quaresma
• Natal ........ Advento
E se prolongam por outros domingos e
festas:
• Páscoa ...... Tempo Pascal e
Pentecostes
• Natal ...... Tempo do Natal, Epifania e
Batismo de Jesus

O CICLO DO
NATAL

TEMPO DO ADVENTO:
•
•
•
•
•

1º DOMINGO DO ADVENTO
2º DOMINGO DO ADVENTO
3º DOMINGO DO ADVENTO
4º DOMINGO DO ADVENTO

TEMPO DO NATAL
• NATAL

• OITAVA DE NATAL E AS
FESTAS QUE A
CARACTERIZAM:
✓ SANTO ESTEVÃO (FESTA)
✓ SÃO JOÃO EVANGELISTA (FESTA)
✓ SANTOS INOCENTES (FESTA)
✓ SAGRADA FAMÍLIA, JESUS, MARIA E JOSÉ
(FESTA, DOMINGO DURANTE A OITAVA DE NATAL)
✓ MARIA, MÃE DE DEUS ( SOLENIDADE, A 1º DE
JANEIRO NA OITAVA DO NATAL)

AS FESTAS DA EPIFANIA
✓ FESTA DA EPIFANIA (SOLENIDADE)
✓ FESTA DO BATISMO DE JESUS (FESTA)
✓ APRESENTAÇÃO DO SENHOR (FESTA 2 DE
FEVEREIRO)

TEMPO DO ADVENTO
O TEMPO DO ADVENTO POSSUI DUPLA CARACTERÍSTICA:
1. O TEMPO DE PREPARAÇÃO PARA AS SOLENIDADES DO
NATAL, EM QUE SE COMEMORA A PRIMEIRA VINDA DO
FILHO DE DEUS ENTRE OS HOMENS;
2. TEMPO EM QUE, POR MEIO DESTA LEMBRANÇA, VOLTAM SE
OS CORAÇÕES PARA A EXPECTATIVA DA SEGUNDA VINDA DE
CRISTO NO FIM DOS TEMPOS.
No decurso dos quatro domingos do advento, o povo cristão é
convidado para preparar os caminhos para a vinda do Rei da Paz,
com liturgia e cantos próprios deste tempo.
Não se canta o glória, o uso de instrumento sejam usados com
moderação para não antecipar a plena alegria do Natal.

COROA DO ADVENTO
• O uso deste símbolo é importante para ajudar a comunidade a
perceber o tempo avançado, onde cada domingo do Advento
se acende uma vela, indicando a proximidade do Natal, a cor
das velas variam conforme a tradição e a cultura de cada
região, não é uma definição litúrgica.
• Mas independente da cor da vela ou o que significa cada cor,
devemos nos ater à luz, à chama que nos indica a
proximidade do Natal.
• As velas podem fazer parte da procissão de entrada e acesas
nos ritos iniciais antes do Ato Penitencial (seguir a sugestão
do folheto), com um refrão apropriado para cada domingo.
• A Coroa do Advento pode permanecer na Igreja durante todo
o tempo do Advento, e ser acesa em todas as celebrações,
que houver durante esse tempo.

• A Coroa do Advento, não substitui a vela do
altar.
• É importante manter os elementos essenciais
(forma circular, ramos naturais e quatro velas).
Sem eles, a coroa perde sua característica,
deixando de ser a “Coroa do Advento”.
• Assim como a Coroa do Advento, o presépio
também é um símbolo que nos remete a
lembrança do nascimento humilde do Salvador.
Ele deve ser montado acompanhando o tempo
do advento: as imagens de Maria e José, após o
terceiro domingo. A imagem do Menino Jesus,
somente na noite de Natal. As dos reis magos,
na Epifania. Não podemos queimar etapas, isto
é, atropelar o Advento para celebrar o Natal
antes do tempo.

• Não descaracterizar o sentido do Advento,
antecipando o Natal com árvore de natal,
pisca-piscas, festões, fitas, luzes e bolas
coloridas, “próprias do Natal”, já no primeiro
domingo do advento. Vamos deixar o
Advento ser Advento.
• A cor litúrgica é o roxo, igual ao da
Quaresma, que simboliza austeridade e
penitência (com exceção do 3º domingo –
“Gaudete” ( Alegrai-vos) que pode se usar a
cor rosa.
• O uso de flores deve ser moderado.
• A noite do Natal é que deve ter maior brilho.
•

TEMPO DO NATAL
O TEMPO DO NATAL VAI DAS PRIMEIRAS
VÉSPERAS DO NATAL DO SENHOR AO DOMINGO DO
BATISMO DO NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(DOMINGO DEPOIS DO DIA 6 DE JANEIRO OU
SEGUNDA-FEIRA SEGUINTE, CASO O DOMINGO SEJA
OCUPADO COM A FESTA DA EPIFANIA.

O NATAL DO SENHOR TEM A SUA OITAVA
ORGANIZADA DO SEGUINTE MODO:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

NO DOMINGO DENTRO DA OITAVA, OU NA FALTA DELE, NO DIA
30 DE DEZEMBRO, CELEBRA-SE A FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA
DE JESUS, MARIA E JOSÉ.
NO DIA 26 DE DEZEMBRO, CELEBRA-SE A FESTA DE SANTO
ESTEVÃO.
NO DIA 27 DE DEZEMBRO, CELEBRA-SE ASÃO JOÃO,
APÓSTOLO E EVANGELISTA.
NO DIA 28 DE DEZEMBRO, CELEBRA-SEA FESTA DOS SANTOS
INOCENTES.
NOS DIAS 29,30 E 31 SÃO DIAS DENTRO DA OITAVA.
NO DIA 1º DE JANEIRO, OITAVO DIA DO NATAL, CELEBRA -SE A
SOLENIDADE DE SANTA MARIA, MÃE DE DEUS,NA QUAL SE
COMEMORA TAMBÉM A IMPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO NOME DE
JESUS.

A EPIFANIA DO SENHOR É CELEBRADA NO DIA 6 DE JANEIRO.

NO BRASIL ESSE DIA É CELEBRADO NO DOMINGO ENTRE 2 E 8
DE JANEIRO. NA EPIFANIA CELEBRAMOS A MANIFESTAÇÃO DE
DEUS EM NOSSA CARNE HUMANA, AOS PASTORES
(REPRESENTANDO OS POBRES), E AOS MAGOS DO ORIENTE
(REPRESENTANDO AS NAÇÕES). NO DOMINGO DEPOIS DO DIA 6
DE JANEIRO CELEBRA-SE A FESTA DO BATISMO DO SENHOR.
NA SOLENIDADE DA EPIFANIA É REALIZADA A BENÇÃO DA
ÁGUA E DO INCENSO, QUE PODE SER FEITA PELO PADRE OU
NA FALTA DELE, PELO MAC’S.

ORAÇÃO DA BENÇÃO DA ÁGUA
•
•
•
•
•

A nossa proteção está em nome do Senhor.
Que fez o céu e a terra.
O Senhor esteja conosco.
Ele está no meio de nós.
Derramarei sobre vós uma água pura, e sereis purificados de
todas as faltas, e vos darei um coração novo, diz o Senhor (Ez
36,25-26).
• Bendito seja o Senhor, fonte de vida e de salvação.
• OREMOS: Deus eterno e todo poderoso, quisestes que pela
água, fonte de vida e princípio de purificação, nossas almas
fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eterna.
Abençoai... Esta água para que nos proteja, e renovai em nós a
fonte viva de vossa graça, a fim de que nos livre de todos os
males e possamos nos aproximar de vós com o coração puro e
receber a vossa salvação, e que ela recorde a água de nosso
batismo como fonte que jorra para a vida eterna. Por Cristo

ORAÇÃO DA BENÇÃO DO INCENSO
A ser feita na Missa ou Celebração da Palavra antes da bênção
final.
Vimos a sua estrela no oriente e viemos com presentes
adorar o Senhor (Mt 2,2).
O Senhor esteja conosco:
Ele está no meio de nós.
Oração: Ó Deus, que ao revelar vosso Filho Jesus às nações,
quisestes que lhe fossem oferecidos presentes pelos Res
Magos: ouro, incenso e mirra, simbolizando a realeza, a
divindade e a paixão salvador.
Abençoai + este incenso e fazei que, usado com devoção, suba
até vós como perfume de suave odor junto com o nosso louvor
ao Senhor dos senhores, em cujas mãos estão o poder e a
realeza.
Pelo mesmo Cristo Nosso Senhor: Amém.

Anúncio das solenidades de
2019

( Após a proclamação do Evangelho, o
padre ou outra pessoa faz o anúncio das
solenidades móveis do ano de 2019)...

Anúncio das Solenidades Móveis de 2019
Irmãos caríssimos,
a glória do Senhor manifestou-se,
e sempre há de manifestar-se no meio de nós,
até a sua vinda no fim dos tempos.
Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo,
recordamos e vivemos os mistérios da salvação.
O centro de todo o Ano Litúrgico
é o Tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado,
que culminará no
Domingo de Páscoa, este ano em 21 de abril.
Em cada domingo, Páscoa semanal,
a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento,
no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte.
Da celebração da Páscoa do Senhor
derivam todas as celebrações do Ano Litúrgico:

- as cinzas, início da Quaresma, em 06 de março;
- a Ascensão do Senhor, em 02 de junho;
- o Pentecostes, em 09 de junho;
- o 1º Domingo do Advento, em 01 de dezembro.
Também as festas da Santa Mãe de Deus,
dos Apóstolos, dos Santos,
e na comemoração dos Fiéis Defuntos,
a Igreja peregrina sobre a terra
proclama a Páscoa do Senhor.
A Cristo que era, que é e que há de vir,
Senhor do tempo e da história,
louvor e glória pelos séculos dos séculos.

Amém.

ANÚNCIO DO NATAL
Transcorridos muitos séculos desde que Deus criou o mundo
e fez o homem à sua imagem;
séculos depois de haver cessado o dilúvio,
quando o Altíssimo fez resplandecer o arco-íris,
sinal de aliança e de paz;
vinte e um séculos depois da migração de Abraão, nosso pai
na fé;
treze séculos depois da saída de Israel do Egito sob a guia de
Moisés;
cerca de mil anos depois da unção de Davi como rei de Israel;
na sexagésima quinta semana segundo a profecia de Daniel;
na Olimpíada centésima nonagésima quarta de Atenas;

ANUNCIO DO NATAL
no ano 752 da fundação de Roma;
no ano 538 do edito de Ciro autorizando a volta do exílio
e a reconstrução de Jerusalém;
no quadragésimo segundo ano do Império de César Otaviano
Augusto,
enquanto reinava a paz sobre a terra, na sexta idade do mundo.
Jesus Cristo, Deus Eterno e Filho do Eterno Pai,
querendo santificar o mundo com a sua vinda,
nove meses depois de sua concepção, nasceu em Belém de Judá,
da Virgem Maria,
feito homem.
Nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne.

