
Nº 2.260 (Ano B/Roxo)    1º Domingo do Advento            03 de dezembro de 2017

CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO

ESTAR PRONTO PARA CRISTO

- Preparar a Coroa do Advento.
- Não se canta o Hino de Louvor
- Enquanto se canta o refrão "Senhor nos te es-
peramos, Senhor não tardes mais! Senhor nos te
esperamos, vem logo vem nos salvar!", acender
as velas do Altar.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, iniciamos hoje um novo
Ano Litúrgico. Começamos a nossa prepa-
ração para o Natal. A essa preparação cha-
mamos de Advento: tempo de espera, de
expectativa e de esperança. Nesse período
Maria tem destaque especial diante do pro-
jeto de salvação de Deus. Ela se torna a Mãe
do Salvador.
Refrão: Vem Senhor, vem nos salvar!
Com o teu povo vem caminhar.

C. Celebramos o mistério pascal de Jesus
Cristo. Ela se atualiza em nossa história
pelos gestos de vigilância, conversão e
abertura ao projeto do Reino. Cantemos.

02. CANTO
O Senhor está pra chegar... n° 153

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. "A Ti, Senhor, confio minha vida. Não
será desiludido quem espera em Ti". Com
estas palavras do Salmista, saudemos a
Trindade Santa nesta primeira celebração
comunitária do Advento: Em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. O Deus que renova os corações, na
certeza da chegada do seu Filho, esteja
sempre convosco.
Todos: Bendito seja Deus...

04. BÊNÇÃO DA COROA DO ADVENTO
E ACENDIMENTO DA 1ª VELA
C. Ao abençoarmos a Coroa do Advento
e acendermos as suas velas, estamos pe-
dindo que a Luz de Cristo brilhe em nosso
coração.
D. A nossa proteção está no Nome do
Senhor. T.: Que fez o céu e a terra.
D. Senhor nosso Deus, sois o doador
de toda bênção e a fonte de todo dom
perfeito. Abençoai esta Coroa em hon-



ra do Advento do Cristo, vosso Filho, e
dai-nos esperar zelosos a sua vinda.
Que Ele, ao chegar, nos encontre vigi-
lantes na oração e proclamando o seu
louvor. Pelo mesmo Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.
(O dirigente asperge a coroa com água benta).
C. Neste primeiro Domingo do Advento
acende-se a 1ª vela: a vela verde. Ela re-
presenta os patriarcas. Lembra-nos Abraão,
Isaac e Jacó. Eles creram na promessa da
Terra Prometida e que dali nasceria o Sal-
vador, a Luz do mundo. O verde é a cor da
esperança e da vida. Deus quer que espe-
remos a sua graça, o seu perdão misericor-
dioso e a glória da vida eterna no final de
nossa vida.
(Uma pessoa entra e acende a primeira vela da
Coroa. Enquanto se canta o refrão e a 1ª estrofe
do canto: Uma vela se acende... n° 166)

05. DEUS NOS PERDOA
D. Advento também é conversão. Abramos
nosso coração ao arrependimento e aco-
lhamos o perdão de Deus (silêncio).
Ó Deus bondade... n° 1.144
D. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém!

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, concedei a vossos fiéis o
desejo de possuir o Reino. Acorrendo
com as nossas boas obras ao encontro
do Cristo que vem, sejamos 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
C. Atentos, acolhamos a Palavra de Deus
em nosso coração. Ela produz frutos de
conversão em nossa vida.

PRIMEIRA LEITURA:
Is 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7

L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.

SALMO RESPONSORIAL: Sl 79(80)
Refrão: Iluminai a vossa face sobre nós,
convertei-nos, para que sejamos salvos!

SEGUNDA LEITURA: 1Cor 1, 3-9

L.2 Leitura da Primeira Carta de Paulo
aos Coríntios.

EVANGELHO: Mc 13, 33-37

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Vem mostrar-nos, ó Senhor... n°
355

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- O Senhor virá, alerta Jesus, sem que sai-
bamos quando: "Vigiai, portanto, porque
não sabeis quando o Senhor da casa volta-
rá: à tarde, à meia-noite, ao canto do galo,
ou de manhã, para que, vindo de repente,
não vos encontre dormindo. E o que vos
digo, digo a todos: "vigiai!"
- Consideremos as várias vindas de Deus.
Primeiramente Ele se manifestou na obra da
criação do mundo e dos seres humanos.
Manifestou-se também na história do Povo
escolhido. Isaías ajuda as pessoas a perce-
berem que têm um destino certo. Deus é
Pai, fonte de vida por amor e é Redentor.
Vem em socorro dos seres humanos que
pecam. Por isso, o grito de socorro, apesar
do pecado. Deus há de vir em socorro, pois
"nós somos o barro e vós sois o nosso olei-
ro; somos todos obras das vossas mãos".
- Na plenitude dos tempos Deus Pai mani-
festou a sua misericórdia enviando ao mun-



do seu Filho. É a vinda definitiva de Deus
entre os seres humanos. Ele se fez nosso
Senhor e Redentor. Jesus veio, mas impor-
ta que todos estejamos atentos à sua vinda
hoje, a exemplo dos coríntios. Paulo louva
a Deus pela graça que lhes foi dada em
Cristo Jesus. Pois foram eles cumulados de
todas as riquezas. Assim, cheios dos dons
de Cristo, eles podem esperar confiantes a
revelação, a última vinda do Senhor Jesus.
É Ele também que os fortalecerá até o fim
para que sejam irrepreensíveis no Dia de
nosso Senhor Jesus Cristo. É fiel o Deus
que os chamou à comunhão com seu Filho
Jesus Cristo, nosso Senhor.
- Se Deus foi fiel, enviando ao mundo seu
Filho, será fiel também em garantir a parti-
cipação em sua glória àqueles que vivem
em Cristo. A melhor maneira, pois, de pre-
parar-se para a vinda do Senhor é viver em
Cristo. É testemunhá-lo através de uma vida
de fé e de ação coerente com essa fé.
- Todos os Domingos o Senhor vem. Aco-
lhendo-o com fidelidade e vivendo-o em
nossa vida, estamos em atitude de vigilân-
cia para sua vinda definitiva. Importa estar-
mos atentos a cada vinda do Senhor, hoje,
trabalhando e nos esforçando para cons-
truir uma sociedade mais justa e fraterna.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. São Paulo nos lembra: "Ele nos chamou
à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo,
Senhor nosso". Professemos nossa fé:
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Iluminados pela Palavra de Deus peça-
mos ao Senhor que oriente o nosso pensar
e o nosso agir. Vinde salvar-nos, ó Re-
dentor!
L.1 Que os doentes, pobres e oprimidos
ejam confortados com a nossa solidarieda-
de e  carreguem sua cruz, rezemos.

L.2 Que o Advento nos ajude a viver me-
lhor a vida nova que Jesus vem trazer, reze-
mos.
L.1 Que a Paróquia de Conceição da Bar-
ra celebre sua Padroeira, a Imaculada Con-
ceição, com ardor renovado para seguir o
Senhor que vem, rezemos.
L.2 Para que vigilantes à Palavra de Deus,
testemunhemos o reino de paz e justiça, re-
zemos.
(Outros pedidos...)
D. Senhor, concedei-nos estar abertos para
a contínua novidade da vossa vinda. Que
construamos convosco o vosso Reino na
terra. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

11. CAMPANHA PARA A EVANGE-
LIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. A Igreja, para anunciar a Boa Nova e
proporcionar a seus filhos e filhas a vivência
desta graça, precisa de recursos financei-
ros. A Coleta da Evangelização, que reali-
zaremos no 3° Domingo do Advento, em
todas as comunidades do Brasil, será nos-
sa resposta a esta necessidade.

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 / continu-
asse até o fim dos tempos. / Derramai o
Espírito prometido, / para que aumente
em nós o ardor da evangelização / e faça
brotar nos corações a resposta da fé. /
Por Cristo, nosso Senhor. Amém!
Refrão: Agora é tempo de ser Igreja, ca-
minhar juntos, participar! (2x)
C. A coleta para a Evangelização será no
dia 17 de dezembro. Neste momento, de-
positemos nossas ofertas e dízimo.
Do céu vai descer o Cordeiro... n° 476
ou As nossas mãos se abrem... n° 475
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12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. "Maranatha!" é um termo bíblico que
diz: "O Senhor vem!". Nesta ladainha do
Advento cantemos o clamar do Povo que
espera pelo seu Senhor.
Solo: Ó Senhor Todos: Aleluia!
Solo: Vem, Messias. T: 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!

13. PAI NOSSO
D. Concluamos nossas súplicas e agrade-
cimentos com a prece que Jesus nos ensi-
nou: Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ

15. ORAÇÃO
D. Aproveite-nos, ó Deus, a participa-
ção nesta celebração. Fazei que ela nos
ajude a amar desde agora o que é do céu.
Que, caminhando entre as coisas que
passam, possamos abraçar as que não
passam. Por Cristo nosso Senhor.
Amém!

16. AVISOS
- 08/12 - Solenidade da Imaculada Con-
ceição. Ver horário da Celebração.

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 todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo nos abençoe e nos guarde.
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: "Bendiga-
mos ao Senhor". Todos: "Demos graças a
Deus")

17. CANTO
Eis que surge... n° 749

Leituras para a Semana
2ª Is 2, 1-5 / Sl 121(122) / Mt 8, 5-11
3ª Id 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 Gn 3, 9.15-20 / Sl 97(98) / Ef 1, 3-6.11-12 / Lc 1, 26-38
Sáb.: Is 30, 19-21.23-26 / Sl 146(147A)

Mt 9, 35– 10, 1.6-8


