
N° 2.135 (Ano C/Roxo)      1° Domingo do Advento         29 de novembro de 2015

ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

Campanha para a Evangelização

"DEUS, NOSSA JUSTIÇA"

- Preparar a Coroa do Advento.
- Ornar a igreja com flores moderadamente.
- Enfeites natalinos: só na noite da Vigília de
Natal, dia 24.

01. MOTIVAÇÃO
D. Irmãos e irmãs, iniciamos hoje nossa pre-
paração para o Natal. É o Advento: é aguar-
do e espera. Tempo de expectativa. "Quan-
do virá, Senhor, o dia?"
Refrão: Vem, Senhor, vem nos salvar,

com teu povo, vem caminhar! (2x).
D. Neste primeiro Domingo somos con-
vocados a atitudes concretas diante da vin-
da de Jesus. Levantar, erguer a cabeça, to-
mar cuidado, ficar atentos. Ele virá para
libertar e salvar.

02. CANTO
Quando virá, Senhor, o dia... n° 131

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Não será desiludido os que no Senhor
esperam! Iniciemos a preparação para as
festas natalinas: Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém!
D. O Deus que nos convida a aguardar
com esperança a vinda de Seu Filho esteja
sempre convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. RITO DA COROA DO ADVENTO
D. A nossa proteção está no Nome do Se-
nhor.
Todos: Que fez o céu e a terra.
D. Oremos: Ó Pai, todas as coisas são
santificadas em Vós. Abençoai esta



coroa. Concedei a nós, que usamos seu
símbolo, a graça de preparar nossos co-
rações para o Advento do Vosso Filho.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém.
(O dirigente asperge a coroa com água benta).
C. Neste primeiro Domingo do Advento
acende-se a 1ª vela. A vela roxa é a vela da
Profecia. Lembra-nos o profeta Isaías. Ele
profetizou a justiça, para que aconteça em
nossos dias. A vela roxa nos convida a pu-
rificar nossos corações para acolher o Cristo
que vem. Cantemos. (somente a 1ª estrofe
e o refrão).
Uma vela se acende... n° 136

05. DEUS NOS PERDOA
D. Abre-se hoje para nós um tempo espe-
cial de vigilância e conversão. Abramos
nosso coração para receber o perdão de
Deus (Silêncio).
D. Senhor, que vindes visitar Vosso povo
na paz, tende piedade de nós.
Todos (Cantando): Senhor, tende pieda-
de de nós.
D. Cristo, que vindes salvar o que estava
perdido, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, que vindes criar um mundo novo,
tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Pai de bondade, não abandonais Vosso
povo. Perdoai nossos pecados e nos
conduzais à vida eterna. Amém.

06. ORAÇÃO
D. Deus, promessa de paz, sempre
viestes socorrer Vossos pobres.
Preparais para nós a Vossa libertação.
Olhai Vosso povo que começa, hoje, este
tempo de Advento. Purificai nosso co-
ração para a manifestação do vinda de

Jesus. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Deus nos falará agora pelas Escrituras.
Ouçamos o que Ele nos diz.

PRIMEIRA LEITURA: Jr 33, 14-16

L.1 Leitura do Livro do Profeta
Jeremias.

SALMO RESPONSORIAL: 24(25)
Refrão: Senhor, meu Deus, / a Vós ele-
vo a minha alma!

SEGUNDA LEITURA: 1Ts 3,12 – 4, 2

L.2 Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Tessalonicenses.

EVANGELHO: Lc 21, 25-28.34-36

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Solo: Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bon-
dade, e a Vossa salvação nos concedei!

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
O que o Senhor nos diz hoje? É o 1°
Dominto do Advento. É preparação do
Natal.
Na vida passamos por várias situações:
acidentes, doenças, mortes, guerras, sur-
presas desagradáveis. Parece o fim do mun-
do... O povo de Jerusalém, no ano 70 de-
pois de Cristo, viveu esta mesma experiên-
cia. A cidade foi invadida e arrasada pelas
tropas romanas. Para o povo era o fim do
mundo. O pavor e a angústia tomaram conta
da população. Foi neste cenário que Lucas
escreveu seu Evangelho. Muitos se lembra-



vam da guerra. Mas Lucas anunciou a es-
perança. A vinda de Jesus deve nos dar ale-
gria, confiança, consolo; "Quando estas coi-
sas começarem a acontecer, levantai-vos e
erguei a cabeça, porque a vossa libertação
está próxima."
A mensagem é esta: tenham ânimo e resis-
tam diante de tudo o que se opõe ao proje-
to de Deus, pois o Salvador que vem é infi-
nitamente mais forte do que a morte! Feliz
de quem n'Ele confia e abraça o seu proje-
to de amor, justiça, paz, segurança e vida
para todos! Colaboremos com a "justiça de
Deus"; assim, a vinda de Jesus será então
nossa grande alegria.
"Deus, nossa justiça!". O amor e a justiça
de Deus deve ser o verdadeiro fim diante
dos nossos olhos. Isso não acontecerá sem
a nossa participação. Deus faz aliança
conosco. Somos os seus parceiros. Neste
tempo do Advento realizemos a nossa par-
te: justiça social, pão e direitos para todos.
Transformar as realidades, as estruturas in-
justas de nossa sociedade. Endireitar as re-
lações com os nossos semelhantes. Seja-
mos irmãos de verdade: felizes, consolados
e amparados.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. A caminho da festa da salvação, reze-
mos com confiança: Creio em Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Aguardamos a vinda de Cristo. Peça-
mos ao Pai os dons que só Ele pode dar.
Todos: Vinde, Senhor, e salvai-nos.
L.1 Que os cristãos pratiquem o que cele-
bram e sejam sinal da unidade no mundo,
rezemos.
L.2 Que nossa comunidade cresça no amor
e permaneça aberta a todos, rezemos.
L.1 Que nas provações sintamos a presen-
ça de Deus, com plena confiança n'Ele, re-
zemos.

L.2 Pelas paróquias que no próximo final
de semana realizarão o 3° Retiro Paroquial
das Santas Missões Populares, rezemos.
L.1 Que o Senhor conceda saúde e paz aos
participantes da novena de Natal, rezemos.
(Preces espontâneas)
D. Senhor, guardai-nos vigilantes na ora-
ção. Fazei-nos atentos aos sinais
anunciadores da vinda do Vosso Filho Je-
sus Cristo. Ele que é Deus convosco na uni-
dade do Espírito Santo. Amém.

11. CAMPANHA da EVANGELIZAÇÃO
Sugestão: elaborar um cartaz para entrar
durante a motivação. Depois este  cartaz
deve ficar afixado em um lugar de desta-
que na igreja durante o tempo do Adven-
to.

"Campanha da Evangelização"
- Criada em 1998 pela CNBB
- Objetivo: sustentar as atividades pas-
torais da Igreja.
- Distribuição:
45% para a Diocese;
20% para os regionais da CNBB;
35% para a CNBB nacional.

C. Criada em 1998 pela Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), a
Campanha da Evangelização busca mobili-
zar os católicos a assumir a responsabilida-
de de participar na sustentação das ativida-
des pastorais da Igreja. A distribuição dos
recursos é feita da seguinte forma: 45%
permanecem na própria diocese; 20% são
encaminhados para os regionais da CNBB;
e os demais 35% para a CNBB Nacional.
D. Rezemos a Oração da Campanha para
a Evangelização. (Lê e todos repetem):
Ó Deus,/ quisestes que a vossa Igreja
fosse no mundo / o sacramento da sal-
vação  para todas as nações, / a fim de
que a obra do Cristo que vem / conti-
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Leituras para a semana
2ª Rm 10, 9-18 / Sl 18(19A) / Mt 4, 18-22
3ª Is 11, 1-10 / Sl 71(72) / Lc 10, 21-24
4ª Is 25, 6-10a / Sl 22(23) / Mt 15, 29-37
5ª Is 26, 1-6 / Sl 117(118) / Mt 7, 21.24-27
6ª Is 29, 17-24 / Sl 26(27) / Mt 9, 27-31
Sáb.: Is 30, 19-21.23-26 / Sl 146(147A)

Mt 9, 35 – 10, 6-8

nuasse até o fim dos tempos. / Derramai
o Espírito prometido. / Aumente em nós
o ardor da evangelização. Faça brotar
nos corações a resposta da fé. / Por
Cristo, nosso Senhor. Amém!
C. Ajudemos nossa Igreja a ter recursos
para a evangelização. A coleta será nos dias
12 e 13 de dezembro. Participemos!
Cantando: Agora é tempo de ser Igre-
ja, caminhar juntos, participar! (2x)

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Dízimo e ofertas são nosso compro-
misso com o Senhor. Apresentemos estes
dons com alegria.
A nossa oferta apresentamos... n° 475
(menos a última estrofe).

13. PAI NOSSO
D. Deus é nosso Pai. Os filhos n'Ele confi-
am. Rezemos como Jesus nos ensinou: Pai
nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. "O Senhor é a nossa justiça." É a pro-
messa dos bens futuros anunciada por
Isaías. Saudemo-nos com esperança.
Senhor, fazei de mim... n° 559

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus de ternura e paz. Prolongai
em nossa vida a força do amor. Que
sejamos solidários e atentos aos Vos-
sos sinais, até o dia da manifestação
de Jesus Cristo, nosso Salvador, ben-
dito pelos séculos. Amém.

16. AVISOS
- Nesta semana iniciaremos a novena de Na-
tal. Vamos participar. Em quais casas os gru-
pos se reunirão?

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. O Deus que nos alegra pela vinda do
Salvador nos abençoe: Em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus.

18. CANTO
Eu quero ver...n° 772

TEMPO DO ADVENTO
O Advento (do latim Adventus: "chega-
da", do verbo Advenire: "chegar a") é o
primeiro tempo do Ano litúrgico, que an-
tecede o Natal. Para nós cristãos, é um
tempo de preparação e alegria, de expec-
tativa, onde, esperando o Nascimento de
Jesus Cristo, vivemos o arrependimento
e promovemos a fraternidade e a Paz.


