
N° 2.323    (Ano C/Roxo)      1° Domingo do Advento       02 de dezembro de 2018

CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO
Cristãos Leigos e Leigas comprometidos com a Evangelização

Sal da terra e luz do mundo (Mt 5, 13-14)

A LIBERTAÇÃO ESTÁ PRÓXIMA

Orientações: Preparar a Coroa do Advento. Or-
nar a igreja com flores moderadamente. Pode ser
colocado um tronco com um broto perto da Mesa
da Palavra. O presépio pode ser montado ao lon-
go deste tempo, antes do Natal. Enfeites natali-
nos: só na noite da Vigília de Natal, dia 24. No
tempo do Advento não se canta o Glória. Entrar
com o cartaz com o tema da Campanha para a
Evangelização e depois afixá-lo em local de des-
taque. Acender as velas do altar.

01. MOTIVAÇÃO
C. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cris-
to! Irmãos e irmãs, na alegria nos reunimos
para celebrar nossa fé. Iniciamos hoje o tem-
po do Advento. Tempo de espera, de ex-

pectativa e de preparação para a chegada
do Senhor.
Refrão: É tempo de advento, Jesus irá
chegar! Cristo, nossa paz, entre nós
veio morar.
C. Neste primeiro Domingo do Advento
somos convidados pelo Senhor para nos
colocar em oração. Preparar nossa vida
para acolhermos a Boa Nova do Reino, o
Deus feito homem. Ele virá para libertar e
salvar. Com alegria, cantemos.

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

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Com amor e alegria saudemos a
Santíssima Trindade: Em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo. Amém!
D. O amor de Deus, nosso Pai, que nos
convida a aguardar com esperança a vin-
da de Seu Filho, e a força do Espírito San-
to estejam sempre conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

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 Se-
nhor. T.: Que fez o céu e a terra.
D. Senhor nosso Deus, sois o doador
de toda bênção e a fonte de todo dom.
Abençoai esta Coroa em honra do Ad-
vento do Cristo, Vosso Filho, e dai-nos
esperar zelosos a sua vinda. Que Ele,
ao chegar, nos encontre vigilantes na
oração e proclamando o seu louvor. Pelo
mesmo Cristo, nosso Senhor. 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. Também o perdão mi-
sericordioso e a glória da vida eterna.
- 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 é um tempo especial de vigi-
lância e conversão. Examinemos nossa vida.
Reconheçamos nossos pecados. Abramos
nosso coração para receber o perdão de
Deus (Silêncio).
Senhor, Deus Pai... nº 235
D. Deus Todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza a vida eterna. Amém

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus Todo-poderoso, concedei a
vossos fiéis o ardente desejo de possuir
o reino celeste, para que, 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

PRIMEIRA LEITURA: Jr 33,14-16

L.1 Leitura do Livro do Profeta
Jeremias.

SALMO RESPONSORIAL: 24(25)
Refrão: Senhor, meu Deus, a Vós elevo
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... Vem mostrar-nos... nº 355

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- Advento é tempo de preparação. Exige
compromisso com o projeto de Deus, o seu
povo. Na realidade há grande abismo entre
o que o Senhor quer e a situação existente.
O que existe é: fome, guerra, violência,
corrupção, etc. Para transformar essa rea-
lidade, precisamos que nossos planos co-
incidam com o de Jesus: paz e justiça.
- Na destruição de Jerusalém, 587 a.C.,
Jeremias nos apresenta a promessa de res-
tauração da cidade e da dinastia davídica.
Isto se refere ao cumprimento das promes-
sas de Deus a seu povo: repatriar os exila-
dos e constituir um rei que governe segun-
do o direito e a justiça. Essa mensagem é
de esperança para uma comunidade cerca-
da de desespero, pavor e morte.
- O evangelho refere-se a uma imagem
apocalíptica de Lucas. Fala da história pas-
sada e presente. Sobretudo, de uma atitu-
de e proposta de caminhada para os cris-



tãos que vivem em meio a uma sociedade
conflituosa. Descrevendo a destruição de
Jerusalém, 70 d.C., o evangelista mostra o
fim da cidade na qual Jesus morreu. Não é
o fim do projeto de Deus. No mistério da
encarnação, morte e ressurreição de Jesus,
nossa história cheia de conflitos ganha sen-
tido. Somos chamados a levantar a cabeça
e ficar de pé. Cristo venceu a morte e está
vivo em nosso meio. Nossa libertação está
próxima. Para os que são tementes a Deus
e agem segundo os valores do Evangelho,
o dia do Senhor é esperado com alegria e
será libertação. Para aqueles que não an-
dam nos caminhos do Senhor, será um mo-
mento de julgamento, dor e condenação.
- Lutemos a favor do amor! Não desista-
mos! Paulo lembra que há desafios grandi-
osos, mas precisamos perserverar. Vivamos
o amor e a caridade na família, comunidade
e sociedade. Que o amor nos inspire atitu-
des além de nós mesmos. Assim, prepara-
mos a vinda do Senhor.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Preparemo-nos para acolher a Boa
Nova. Busquemos testemunhar a fé que
agora professamos: Creio em Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Imploremos, irmãos e irmãs, que Deus
Pai escute os nossos pedidos. Rezemos
pelas necessidades de toda humanidade
aguardando a vinda de Cristo, dizendo:
Todos: Vinde, Senhor, e salvai-nos.
L.1 Por todos os cristãos atuantes na Igre-
ja, que na vivência dos sacramentos sejam
sinal da unidade na santificação dos povos
trazidas por Deus. Nós Vos pedimos.
L.2 Para que nossa comunidade possa cres-
cer sempre mais no amor mútuo e perma-
necer abertos a todos. Nós Vos pedimos.
L.1 Para que nossas famílias, neste adven-
to que se inicia, preparem-se e organizem-
se para acolher o Messias e dar provas de
amor em suas vidas. Nós Vos pedimos.
L.2 Por todos os participantes da novena

do Natal, que o Senhor conceda saúde, paz
e perseverança nesta missão de evangelizar.
Nós Vos pedimos.
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
unidade do Espírito Santo. Amém.

11. CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO
C. A Campanha para a Evangelização foi
criada em 1998 pela Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB). Ela busca
mobilizar os católicos para que assumam a
responsabilidade de participar na sustenta-
ção das atividades 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. O Regional Leste II,
Espírito Santo e Minas Gerais, recebe uma
porcentagem para os trabalhos de
evangelização.
D. Sejamos solidários e generosos. Esta
coleta ajuda nossa Igreja a ter recursos para
a evangelização. A coleta será no dia 16 de
dezembro. Participemos!
Juntos como irmãos... nº 102 (refrão)

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Dízimo e ofertas são gratidões, alegres e
desinteressadas de tudo que recebemos de
Deus. Apresentemos estes dons com ale-
gria.
"Do céu vai descer o cordeiro"...nº 476

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Louvado seja nosso Senhor Jesus
Cristo!
T. Para sempre seja louvado.
C. Nós Vos agradecemos Pai da Vida. De
Vós recebemos o Redentor. Dai-nos a graça
de celebrar em paz o mistério de sua vinda.
Nossas obras de justiça e paz proclamem
aos oprimidos que o Senhor Jesus vem!
D."Maranatha!" é um termo bíblico que diz:
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"O Senhor vem!". Nesta ladainha do Ad-
vento cantemos o clamar do Povo que es-
pera 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!

14. PAI NOSSO
D. Com amor e confiança rezemos juntos
a oração que o Senhor nos ensinou: Pai
nosso...

15. ABRAÇO DA PAZ
D. O Senhor é a nossa justiça, paz e a nos-
sa salvação. Na confiança e liberdade de
filhos e filhas do Deus da Paz, saudemo-
nos com esperança.
Esteja sempre com você... n° 544

Leituras para a Semana
2ª Is 2, 1-5 / Sl 121(122) / Mt 8, 5-11
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

16. ORAÇÃO
D. Ó Deus de ternura e paz, prolongai
em nossa vida a força do amor. Que se-
jamos solidários e atentos aos Vossos
sinais, até o dia da manifestação de Je-
sus Cristo, nosso Salvador, bendito pe-
los séculos. Amém.

17. AVISOS
- Nesta semana iniciaremos a novena de Natal.
Participemos preparando nossas casas, famílias
e nossa vida para bem acolher o Messias.

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (O dirigente diz a fórmula que segue)
Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
poderoso e cheio de misericórdia: Pai e
Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Vigilantes pela vinda do Senhor, vamos
em paz e o Senhor nos 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.

19. CANTO
Vem, Senhor, vem, Senhor... n° 745


