Nº 2.262 (Ano B/roxo)

2º Domingo do Advento

10 de dezembro de 2017

CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO

"A CONVERSÃO, INÍCIO DA BOA NOVA"

bração! Faremos a memória do Mistério
Pascal de Cristo. Acolhamos a proposta de
vida nova que Deus nos faz. Ele refaz
conosco a aliança. Convida-nos, com João
Batista, a preparar os caminhos da nossa
conversão. Cantemos:
02. CANTO
A Salvação de nosso Deus... n° 140

- Durante uns 15 minutos antes da celebração, a
Equipe de Canto ensaia com o povo os cantos
próprios do Tempo do Advento indicados para
esta celebração.
- Distribuir hoje os envelopes da Campanha para
a Evangelização.
- Ao acender as velas do Altar, acende-se também a 1ª vela do advento.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãs e irmãos bem vindos a esta cele-

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Saudemos a Trindade Santa: Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
D. A graça de Deus nosso Pai, o amor de
Jesus Cristo e a força do Espírito Santo,
estejam com todos.
Todos: Bendito seja Deus...
04. RITO DA COROA DO ADVENTO
C. Neste segundo Domingo do Advento
acende-se a 2ª vela: a 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 acolhendo o Cristo
que vem. Advento também é tempo de con-

versão.
(Um jovem vestido de João Batista entra pelo
corredor da Igreja para acender a segunda vela
e diz: A luz de Cristo que esperamos neste

Advento enxugue todas as lágrimas.
Acabe com todas as trevas. Console
quem está triste. Encha nossos corações
da alegria de preparar sua vinda. Enquanto se canta: A segunda vela acesa... n° 136
(Somente a 2ª estrofe e o refrão).

05. DEUS NOS PERDOA
D. A segunda leitura nos adverte: "O Senhor não tarda a cumprir sua promessa,
como pensam alguns, entendendo que há
demora". O que Deus quer é que todos tenham oportunidade de arrepender-se. Ele
não quer que ninguém se perca, mas que
todos venham a converter-se. Eis para nós
o tempo favorável. Através do canto
penitencial, manifestemos nosso arrependimento e busquemos o perdão de Deus.
Senhor, que viestes salvar os corações...
nº 237
D. Vinde em nosso socorro ó Deus de ternura e misericórdia. Reconduzi ao vosso
rebanho as ovelhas dispersas e concedeinos, um dia, a vida eterna. Amém.
06. ORAÇÃO
D. Ó Deus todo-poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas,
instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de sua vida. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.
07. DEUS NOS FALA
C. Deus caminha com seu povo e devolve
aos seus a esperança e confiança. Escutemos com atenção o que as leituras têm a
nos dizer.
Refrão: Palavra de salvação, somente

o céu tem pra dar. Por isso meu coração
se abre para escutar.
PRIMEIRA LEITURA: Is 40,1-5.9-11
L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.
SALMO RESPONSORIAL: 84(85)
Refrão: Mostrai-nos, ó Senhor, vossa
bondade, e a vossa salvação nos
concedei!
SEGUNDA LEITURA: 2Pd 3, 8-14
L.2 Leitura da Segunda Carta de São
Pedro.
EVANGELHO: Mc 1, 1-8
CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Voz que clama... n° 356
Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.
07. PARTILHANDO A PALAVRA
- Hoje a Palavra de Deus nos alimenta para
a chegada do Senhor. Isaías indica a libertação do povo da escravidão como sinal
claro dessa chegada. Fala-nos do perdão
dos pecados, do restabelecimento da amizade do povo e Deus. Ele volta agora como
Pastor para o rebanho.
- O profeta restitui a esperança e convida à
confiança. Deus vem e caminha com seu
povo. Quer reconduzi-lo, livre da escravidão à sua própria terra. Bom Pastor, cuida
dos fracos e pequenos. Deus forte, alegrase em perdoar e renovar todas as coisas.
- Marcos nos mostra a figura e a pregação
de João Batista. É o único Evangelho a começar assim. João Batista é o precursor do
Messias. Sua pregação é semelhante à
Isaías. Fala de um batismo de conversão

para o perdão dos pecados. Ele não é o
Messias. É o precursor, ou seja, o que vem
antes. É símbolo da pessoa vigilante para
receber a boa-nova do Messias.
- João Batista é modelo de quem está preparado para abraçar as novidades do Reino. Por este ele é desprendido e humilde,
entusiasmado e feliz. É um homem cheio de
Deus!
- Descrevendo João Batista, Marcos nos
mostra os grandes profetas. Vestia-se de
pele de camelo, como Elias. Com cinto de
couro era homem sóbrio. Era puro, atento
à voz de Deus. Ia para onde Deus quisesse. Comia gafanhoto, pois este é símbolo
da Palavra de Deus simples, mas cheia de
força. Outro símbolo da Palavra é o mel.
João também se alimentava dele. A Palavra lhe dava força para anunciar o Reino de
Deus.
- João nos convida à conversão, mas com
gestos significativos. Tais como: batismo,
penitência, encontro com Deus. Há também
o trabalho em comunidade e sobretudo um
coração novo. Ainda a partilha e a solidariedade.
- Preparar os caminhos do Senhor hoje é
promover a justiça e a paz. O que podemos fazer? Engajar-nos na Cáritas Paroquial e Diocesana, na Pastoral da Criança,
no Grupo de Acompanhamento ao
Legislativo, na Defesa dos Direitos Humanos, no respeito aos direitos da pessoa com
deficiência, respeitando suas especialidades,
a fim de criar mais relações de fraternidade
e de superar o preconceito.
- Esperemos o Senhor voltar. Mas
convertamo-nos e promovamos a justiça.
09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé: Creio em Deus
Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. A cada pedido digamos: Salvai vosso
povo, Senhor!
L.1 Senhor, fazei que vossa Igreja imite a
paciência de Deus que dá ao homem tempo para optar livremente pelo Reino. Nós
vos pedimos.
L.2 Senhor, concedei-nos viver atentos e
conscientes à vossa Palavra e na comunhão
convosco. Nós vos pedimos.
L.1 Senhor, fazei que todos os cristãos saibam colocar-se em estado de conversão e
aproximem-se do Sacramento do Perdão.
Nós vos pedimos.
L.2 Pela Paróquia de Santa Luzia em Nova
Venécia que no dia 13 celebra a festa de
sua padroeira e seu primeiro ano de instalação. Que sejam perseverantes na fé e no
amor a Cristo. Nós vos pedimos.
L.1 Fortalecei Senhor no vosso serviço o
Diácono Romeu que será ordenado
Presbítero na cidade de Barra de São Francisco. Que sua vocação faça ressoar o
amor e a misericórdia de Deus. Nós vos
pedimos.
D. Nós vos suplicamos, Senhor, que a espera dos novos céus e nova terra não diminua nosso esforço em preparar o mundo
presente para a vossa vinda. Amém.
11. CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DONS
(Enquanto se lê o comentário entra um cartaz
com o seguinte: "17/12 - Dia da Coleta para a
Evangelização. Participe"! Providenciar um local para fixá-lo.)

C. No próximo domingo, dia 17/12, faremos a Coleta da Campanha para a
Evangelização. É uma forma concreta de expressar a fé e fazer chegar a todos os lugares a Boa Nova de Cristo, capaz de transformar vidas. Que nossa conversão e abertura ao próximo se manifestem em nossa
doação. Neste dia, apresentemos nossas

ofertas e dízimo cantando: Do céu vai descer o cordeiro .... nº 476
12. PA I NOSSO
D. Iluminados pela Palavra rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou: Pai
Nosso...
13. ABRAÇO DA PAZ
D. Quem se converte ao Reino vive e manifesta a paz. Que ela seja um sinal de
nossa pertença ao Reino de Deus.
Saudemo-nos com um gesto de paz.
Bênção sobre bênção... nº 539
14. ORAÇÃO
D. Ó Deus, pela participação nesta
Santa Liturgia, nos ensinastes a julgar
com sabedoria os valores terrenos e
colocar nossas esperanças nos bens
eternos. Fazei que assim caminhemos
e possamos nos alegrar com a vossa
recompensa. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém!
15. AVISOS
- A Campanha para a Evangelização foi
criada em 1998 pela CNBB. Seu objetivo é sustentar as atividades pastorais
da Igreja. Assim é a distribuição dos recursos arrecadados: 45% para a
Diocese, 20% para os regionais da
CNBB e 35% para a CNBB nacional. No
próximo Domingo, dia 17, será o dia da
Coleta para a Evangelização. Todas as
ofertas deste dia serão destinadas para
esta finalidade. Participe trazendo seu
envelope.

- Dia 16 acontecerá a ordenação
presbiteral em Barra de São Francisco do
Diácono Romeu Dias.
16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
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. Buscando testemunhar a Boa Nova do
Reino, 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):

D. "Bendigamos ao Senhor".
T. "Demos graças a Deus"
17. CANTO
Eu quero ver... nº 743

Leituras para a Semana
2ª Is 35, 1-10 / Sl 84(85) / Lc 5, 17-26
3ª Gl 4, 4-7 / Sl 95(96) / Lc 1, 39-47
4ª Is 40, 25-31 / Sl 102(103) / Mt 11, 26-30
5ª Is 41, 13-20 / Sl 144(145) / Mt 11, 11-15
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
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