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SANTAS MISSÕES POPULARES

Campanha para a Evangelização

MARANATHA: VEM SENHOR JESUS
- Fazer a coroa do advento. A cor litúrgica neste
tempo é o roxo mais claro, exceto no 3º Domingo
que usamos o róseo (rosado). Usar flores com
moderação, podendo colocar um tronco que está
brotando perto da Mesa da Palavra. Não se can-
ta o Canto de Glória. Não utilizar enfeites nata-
linos antes do Natal. O presépio pode ser mon-
tando ao longo deste tempo, antes do Natal.
- Canta-se o refrão "Senhor, nós te esperamos,
Senhor..." nº 60, enquanto as velas do altar são
acesas.

01. MOTIVAÇÃO
C. Sejam bem vindos, irmãos e irmãs. Toda
grande celebração é muito esperada e pre-
parada com grande atenção. O Natal do
Senhor não poderia ser diferente.
Preparamo-nos com o Tempo do Advento
que hoje iniciamos. É tempo de vigilância,
espera, alegria e conversão. "MARANATÁ:
vem Senhor Jesus!". Vem nos ajudar a per-
ceber a novidade do Reino de Deus que
habita no meio de nós. Cantemos:

02. CANTO
O Senhor está pra chegar... nº 153

03. ACOLHIDA E SAUDAÇAO
D. Abramos nosso coração para acolher o
Senhor que vem. Em Nome do Pai e do
filho e do Espírito Santo. Amém.

D. O Senhor, que encaminha os nossos co-
rações para o amor de Deus e a constân-
cia de Cristo, esteja 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
Senhor.
Todos: Que fez o céu e a terra.
D. Oremos: Ó Pai, todas as coisas são
santificadas em Vós. Abençoai esta
coroa que utilizaremos neste Advento.
Concedei a nós, que usamos seu sím-
bolo, a graça de preparar nossos cora-
ções para o Advento do Vosso Filho.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém. (O dirigente asperge a co-
roa 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
purificar nossos corações para acolher o
Cristo que vem. Cantemos a primeira es-
trofe do canto: Uma vela se acende... n°
166



05. DEUS NOS PERDOA
D. De coração contrito e humilde,
aproximemo-nos do Deus justo e santo,
para que tenha piedade de nós, pecadores.
(momento de silêncio)
D. Tende compaixão de nós, Senhor.
Todos: Porque somos pecadores.
D. Manifestai, Senhor, a vossa misericór-
dia.
Todos: E dai-nos a vossa salvação.
D. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Todos: Amém.
(podem ser cantadas as invocações que seguem)
D. Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.

06. ORAÇÃO
D. Deus todo-poderoso! Concedei a
vossos fiéis o desejo de possuir o reino
celeste. Acorrendo com boas obras ao
encontro do Cristo, sejam reunidos à sua
direita na comunidade dos justos. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA
Enquanto se canta o refrão: Desça como a chu-
va... nº 12 o leitor se posiciona para proclamar
a 1ª Leitura.

PRIMEIRA LEITURA: Is 2, 1-5

L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.

SALMO RESPONSORIAL: 121(122)
Refrão: Que alegria, quando me disse-
ram: "Vamos à casa do Senhor!"

SEGUNDA LEITURA: Rm 13, 11-14a

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

EVANGELHO: Mt 24, 37-44

ACLAMAÇÃO
Aleluia... Ó Senhor abre os ouvidos... nº
353

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.

08. PARTILHA DA PALAVRA
- A palavra ADVENTO significa "Vinda",
chegada. Faz-nos relembrar e reviver as pri-
meiras etapas da História da Salvação. O
povo se preparou para a vinda do Salva-
dor. Hoje também nós somos convidados
a preparar nossa vida  para a vinda de Cristo
no Natal.
- Nas duas primeiras semanas do Advento,
vigilantes, esperamos a vinda definitiva e
gloriosa do Cristo Salvador. Nas duas últi-
mas semanas, lembrando a espera dos pro-
fetas e de Maria, preparamos o seu nasci-
mento em Belém.
Neste 1º Domingo do Advento celebramos
o apelo à VIGILÂNCIA, para acolher os
Sinais de Deus.
- Na 1ª Leitura o profeta Isaías profetiza a
vinda de um descendente de Davi, que tra-
rá justiça e paz para o seu povo. É um dos
oráculos mais bonitos de todo do Antigo
Testamento. Encarna a espera do Antigo
Testamento e o Advento pré-cristão. O
povo vivia uma situação dramática de peri-
go de guerra. Isaías anuncia um futuro ma-
ravilhoso. Fala de uma era messiânica, na
qual todos os povos acorrerão a Jerusalém
para adorar o único Deus. As armas se
transformarão em instrumentos pacíficos de
trabalho e de vida. O sonho do profeta co-
meça a se realizar em Jesus. Mas estamos
ainda muito longe dessa terra de justiça e



de paz... O que podemos fazer para que o
sonho de Isaías se concretize?
- Na 2ª Leitura Paulo convida os cristãos a
acordar e descobrir os sinais do novo dia.
ele já raiou. É o "Kairós de Deus". Todos
são convidados a caminhar ao encontro da
Salvação. É necessário deixar as obras das
trevas e vestir as armas da Luz.
- Mateus faz um apelo: vigilância perma-
nente. Assim conseguiremos reconhecer o
Senhor na sua chegada. É a realização do
sonho do profeta Isaías. Para transmitir essa
mensagem, Jesus usa três exemplos: 1º) a
humanidade na época de Noé: todos vivi-
am uma vida mansa, sem refletir o momen-
to que viviam. Quando o dilúvio chegou, os
apanhou de surpresa e despreparados. 2º)
os trabalhos diários: podem nos absorver e
prejudicar a preparação da Vinda do Se-
nhor. 3º) o dono de uma casa, que ador-
mece e deixa a sua casa ser roubada pelo
ladrão.
- Ser vigilante é acolher as oportunidades
de salvação que Deus nos oferece. Jesus
continua vindo, para nos salvar e nos trazer
a felicidade. É só ficarmos atentos para per-
ceber cada vinda sua. Ele está presente nas
palavras de quem nos orienta para o bem,
nos gestos de amor dos irmãos, no esforço
de quem se sacrifica para construir um mun-
do mais justo e fraterno.
- Hoje, devido ao medo provocado pelo
desemprego, fome e violência, assistimos ao
fenômeno da busca de refúgio no sagrado.
Mas o excesso de alegria de certas práti-
cas religiosas sem compromisso pode nos
tirar a possibilidade de perceber a chegada
do Senhor. Também as celebrações festi-
vas podem nos fazer vigilantes ou servir de
"entorpecentes" diante das várias situações
que precisamos converter no dia a dia.
- Não deixemos que os prazeres desmedi-
dos, o trabalho excessivo, a desatenção aos
sinais do Reino nos impeçam de perceber e

nos aproximar do Senhor que vem.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. O Senhor Jesus veio e virá para nos sal-
var. Professemos nossa fé na Trindade San-
ta: Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Deus vem ao encontro de nossa neces-
sidade de salvação. Desperta-a em nós, com
sua palavra viva, sobretudo neste período
do advento. Supliquemos-lhe com confian-
ça: Vinde depressa, Senhor!
L. Que todos os cristãos vejam o desejo
ardente de paz de todos os homens, e aco-
lham o dom da paz que vem de Deus, reze-
mos ao Senhor.
L. Que nos disponhamos para a vinda do
Senhor manifestando maior amor à verda-
de, à honestidade, à retidão e à pureza, re-
zemos ao Senhor.
L. Que nos conscientizemos plenamente da
situação em que vivemos e das alienações
de que somos vítimas, rezemos ao Senhor.
L. Que tomemos consciência da real ação
de Deus a cada instante em nossa  vida e
possamos ir ao encontro encontro da sal-
vação, rezemos ao Senhor.
L. Que a Paróquia de Vila Valério colha os
frutos da evangelização despertado na Se-
mana Missionária e festa de sua Padroeira
Nossa Senhora das Graças, rezemos ao
Senhor.
D. Ó Pai, ouvi a oração do vosso povo,
que vos invoca em nome de Jesus, Nosso
Senhor. Amém!

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Evangelizar é preciso. Fazemos este ser-
viço através de nossas ações, pregações,
missões e tantos outros gestos. Também o
fazemos através da Campanha da
Evangelização que ajuda o Secretariado
Diocesano de Pastoral e o Brasil. Que nossa



oferta seja nossa responsabilidade na
Evangelização no Brasil e no mundo. Can-
temos: Muito suspira por ti... nº 478.

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. "Maranatha!" é um termo bíblico que diz:
"O Senhor vem!". Nesta ladainha do Ad-
vento cantemos o clamor do Povo que es-
pera pelo seu Senhor.
Solo: Ó Senhor         Todos: Aleluia!
Solo: Vem, Messias. Todos: Maranatha!
S: Ó Justiça.              T. Aleluia!
S: Mora em nós.        T. Maranatha!
S. Misericórdia.          T. Aleluia
S. Vive entre nós.      T. Maranatha!
S. Nossa força.          T. Aleluia!
S. Dentro de nós.      T. Maranatha!
S. Liberdade.            T. Aleluia!
S. Salva teu povo.    T. Maranatha!
S. Nossa cura.          T. Aleluia!
S. Tira a dor.             T. Maranatha!
S. Ó conforto.            T. Aleluia!
S. Dá esperança.      T. Maranatha!
S. Nossa alegria.      T. Aleluia!
S. Nos preenche.      T. Maranatha!
S. Sabedoria.             T. Aleluia!
S. vem nos renova.    T. Maranatha!
S. Nosso desejo.        T. Aleluia!
S. Nosso anseio.        T. Maranatha!
S. Ó Prometido.          T. Aleluia!
S. Nosso Messias.      T. Maranatha!
S. Voz dos profetas.    T. Aleluia!
S. Ó Esperado.           T. Maranatha!
S. Luz das nações.     T. Aleluia!
S. Luz nas trevas.       T. Maranatha!
S. Ressuscitado.         T. Aleluia!
S. Senhor da glória.   T. Maranatha!
S. Ó Desejado.           T. Aleluia!
S. Ó Amado.               T. Maranatha!
S. Entre nós.               T. Aleluia!
S. Dentro de nós.        T. Maranatha!
D. Pedimos, ó Pai, que Vós acolhais nossas

súplicas. Que pela encarnação de vosso Fi-
lho bendito, consigamos alcançar a vida eter-
na. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

13. PAI NOSSO

14. ABRAÇO DA PAZ

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, vosso amor maternal é a nos-
sa esperança de salvação. Fazei-nos vi-
ver neste mundo com sabedoria, justiça
e um coração filial, aguardando a mani-
festação da vinda de Jesus Cristo. Que
Ele venha completar a obra que em nós
começou. Atendei-nos, ó Deus, em nome
de Jesus, nosso Senhor. Amém!

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor nos abençoe, nos
livre de todo o mal e nos conduza à vida
eterna.
T. Amém.
D. Vigilantes pela vinda do Senhor, ide em
paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para o
crucifixo com toda a equipe reunida: "Bendi-
gamos ao Senhor". Todos: "Demos gra-
ças a Deus")

18. CANTO
Seremos a voz que clamará ao mundo...
nº 744
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