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SANTAS MISSÕES POPULARES

Campanha para a Evangelização

CONVERTEI-VOS, PORQUE O REINO DOS
CÉUS ESTÁ PRÓXIMO

01. MOTIVAÇÃO
C. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cris-
to. Hoje a liturgia nos faz um convite à con-
versão. O Reino de Deus está próximo. O
Advento é esse tempo de preparação para
a chegada do Emanuel, o Deus conosco.
Abramos nosso coração à vida nova que Ele
nos oferece.
Refrão: Eis o tempo de conversão, eis o
dia da salvação: ao Pai Voltemos, jun-

tos andemos. Eis o tempo de conver-
são.
C. Conversão é aderir ao projeto de Deus.
Na pessoa de Jesus esse projeto veio e
continua vindo ao nosso encontro. Confi-
antes nesse Mistério, cantemos.

02. CANTO
João Batista clamou no deserto... nº 151

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém
D. Irmãos e irmãs, eleitos segundo a pres-
ciência de Deus Pai, pela santificação do
Espírito para obedecer a Jesus Cristo e par-
ticipar da benção da aspersão do seu san-
gue, graça e paz vos sejam concedidas
abundantemente.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. RITO DA COROA DO ADVENTO
D. É tempo de Advento. Este tempo tem
dois significados: presença e espera. Pre-
sença, porque a luz já está presente! Cris-



to, o novo Adão, o Homem novo, está
conosco. Já brilha a luz. Abramos os olhos
para ver. O Advento quer dizer também
espera. A noite escura do mal é ainda muito
forte. Acendamos hoje a 2ª vela da coroa
do Advento a vela verde.
(A vela roxa deve estar acesa. Enquanto se can-
ta: A segunda vela acesa... n° 166, somente a 2ª
estrofe e o refrão, uma grávida ou um jovem acen-
de a vela verde. Depois, declama o seguinte:
A luz de Cristo que esperamos neste Ad-
vento enxugue todas as lágrimas. Acabe
com todas as trevas. Console quem está
triste. Encha nossos corações da alegria de
preparar sua vinda neste novo Ano de gra-
ça!

05. DEUS NOS PERDOA
D. Peçamos a conversão do coração, fon-
te de reconciliação e comunhão fraterna
com Deus e com os irmãos e irmãs. (Silên-
cio).
Senhor, que viestes salvar... nº 238
D. Deus todo poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus todo poderoso e cheio de
misericórdia. Nós vos pedimos que ne-
nhuma atividade terrena nos impeça de
correr ao encontro do vosso Filho. Ins-
truídos pela vossa sabedoria, participe-
mos da plenitude de sua vida. Por nos-
so Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
D. Deus armou a sua tenda entre nós e nos
enviou o Emanuel, Deus conosco. Ele nos
convida a conversão. Acolhamos a Pala-
vra. (Entrar um jovem vestido de João Batista
trazendo o lecionário acompanhado de duas

velas).
A Bíblia é a Palavra de Deus... nº 258

PRIMEIRA LEITURA: Is 11, 1-10

L.1 Leitura do Livro de Isaías.

SALMO RESPONSORIAL 71(72)
Refrão: Nos seus dias a justiça florirá

SEGUNDA LEITURA: Rm 15, 4-9

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Romanos.

EVANGLHO: Mt 3, 1-12

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Voz que clama... n° 356

Evangelho de Jesus Cristo Segundo
Mateus.

08. PARTILHA DA PALAVRA
A liturgia de hoje nos fala da conversão.
Converter-se à prática da justiça é voltar
ao paraíso, à harmonia inicial tão sonhada
pelo Criador. A conversão causa harmonia;
o pecado, ao contrário, desarmoniza. A pri-
meira leitura do livro de Isaías fala do
Emanuel. Ele é o ungido. Aquele sobre o
qual, repousará o Espírito do Senhor e tra-
rá justiça a terra. Este Emanuel que nasceu
da descendência de Davi, nós cristãos, acre-
ditamos ser Jesus de Nazaré. Sobre Ele
repousa o Espírito de Deus: espírito de sa-
bedoria e discernimento, conselho e forta-
leza, ciência e temor. Ele não julga pela apa-
rência. Somente Ele (Jesus Cristo) é capaz
de restaurar o homem, pois Ele é o novo
Adão. O texto de Isaías narra a harmonia
entre: lobo e cordeiro, leopardo e cabrito,
bezerro e leão, vaca e urso. Esta visão do



paraíso é possível por causa de Jesus. Ele
extinguirá o mal e a morte. Nele renasce o
novo homem. Isaías afirma que com a che-
gada do Emanuel haverá uma nova criação.
É Deus recriando tudo no Cristo. Não só o
homem encontra a sua harmonia inicial. Mas
também toda a criação é reconciliada.
O Evangelho é João Batista que anuncia:
"Convertei-vos, porque o Reino dos Céus
está próximo". João anuncia no deserto.
Prepara o povo e convida à conversão;
mudança de vida. Ele é uma voz que grita.
O povo vinha ao encontro e deixava se ba-
tizar. Abraçava um novo estilo de vida. João
repreendeu os fariseus, pois percebeu ne-
les a hipocrisia: "raça de cobras venenosas,
quem vos ensinou a fugir da ira que vai
chagar?" Fariseus e saduceus eram
aproveitadores do povo. Usavam a religião
para oprimir e excluir. Por isso, João os re-
preendeu severamente: "produzi frutos que
provem a vossa conversão, não basta di-
zer: Abraão é nosso pai". Frutos que pro-
vem a conversão. Como tem sido o nosso
testemunho de fé? Nossa vida é o instru-
mento mais eficaz na nossa ação
evangelizadora. Vale lembrar as palavras de
Jesus Cristo no Sermão da Montanha: "nem
todo aquele que me diz: Senhor, Senhor
entrará no Reino dos Céus, mas aquele que
põe em prática a Palavra do meu Pai que
está no céu". Para tando, é preciso uma mu-
dança de coração.
A segunda leitura, o Apóstolo Paulo nos
convida à convivência fraterna na comuni-
dade. Ele exorta que harmonia e concórdia
são graça e ensinamento de Cristo. O pró-
prio Cristo nos acolhe. Sua atitude nos ins-
pira a acolher bem o nosso irmão. Acolher
bem também é evangelizar. Como anda a
acolhida em nossa comunidade?

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos ao Pai os nossos pedi-
dos. Após cada oração iremos rezar:
Todos: Pai de misericórdia ouvi-nos.
L.1 Oremos pela Igreja. Que ela seja ins-
trumento da salvação e anuncie com pala-
vra e testemunho a Boa Nova do Evange-
lho. Rezemos.
L.2 Oremos pelas nossas famílias. Que as
casas dos cristãos sejam espaço de acolhi-
da, amor, perdão e generosidade, rezemos.
L.1 Oremos pela juventude. Que nossa ju-
ventude seja propagadora dos valores do
Evangelho. Que surjam das comunidades
numerosas vocações, rezemos.
L.2 Oremos pelos educadores e formado-
res de opinião. Que sejam coerentes, por-
tadores e instrumento de paz. Que ajudem
na construção da civilização do amor, reze-
mos.
D. Ouvi Pai de bondade estas orações que
a vossa Igreja vos apresenta. Nós vos pe-
dimos em nome de Jesus e na força do Es-
pírito Santo. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Apresentemos ao Senhor a nossa vida,
o trabalho da nossa comunidade e o desejo
de conversão. Também depositemos nos-
sas ofertas e dízimo.
A nossa oferta apresentamos... nº 474

12. PAI NOSSO
D. Somos discípulos missionários de Jesus
Cristo, desejosos de conversão. Vamos unir
nossas mãos e rezar como grande família
de Deus. Pai nosso...
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13. ABRAÇO DA PAZ
D. "Convertei-vos e crede no Evangelho".
A paz é fruto da nossa conversão. Somen-
te um coração convertido promove a paz.
Como sinal deste desejo, abracemo-nos
desejando a paz.
Eu vou abraçar o meu irmão... nº 546

14. ORAÇÃO
D. Alimentados pela vossa Palavra, nós
vos suplicamos, ó Deus, que nos
ensineis a julgar com sabedoria os va-
lores terrenos. Que coloquemos nos-
sas esperanças nos bens eternos. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. AVISOS
D. Dia 08/12 é dia da Solenidade da
Imaculada Conceição de Maria. Preparar
bem esta celebração.
- Próximo Domingo é dia da Coleta para a
Evangelização. Participemos com nossa
oferta.

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. Que o Deus onipotente e misericordio-
so nos ilumine com o advento do seu Fi-
lho, em cuja vinda credes e cuja volta
esperais, e derrame sobre nós as suas bên-
çãos
Todos: Amém.
D. Que durante esta vida Ele vos torne fir-
mes na fé, alegres na esperança, solícitos
na caridade.
Todos: Amém.
D. Alegrando-vos agora pela vinda do Sal-
vador feito homem, sejais recompensados

Leituras para a Semana

2ª Is 35, 1-10 / Sl 84(85) / Lc 5, 17-26
3ª Is 40, 1-11 / Sl 95(96) Mt 18, 12-14
4ª Is 40, 25-31 / Sl 102(103) / Mt 11, 28-30
5ª Imaculada Conceição - Celebração própria
6ª Is 48, 17-19 / Sl 1 / Mt 11, 16-19
Sáb.: Eclo 48, 1-4.9-11 / Sl 79(80) / Mt 17, 10-13

com a vida eterna, quando vier de novo em
sua glória.
Todos: Amém.
D. Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai
e Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém.

17. CANTO
Estou pensando em Deus... nº 742


