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

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

A SALVAÇÃO É OFERTA DE DEUS PARA TODOS

- Cantar o refrão nº 60. Acender as velas do Altar
e apenas a vela verde da coroa do advento.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãs e irmãos, louvado seja nosso Se-
nhor Jesus Cristo. O tempo do advento é
um momento propício de conversão, para
preparar o caminho do Senhor. Deus é Pai
e libertador. Convida-nos a estar de pé, pois
a libertação está próxima.
Refrão: Vem, Senhor, vem nos salvar,
com o teu povo, vem caminha! (bis)
C. O nascimento de Cristo e sua missão são
o ponto central da História da Salvação. O
caminho de Jesus é proposta aberta para to-

dos. Na liturgia de hoje, João Batista nos
alerta que é preciso se preparar para aco-
lher este mistério. Cantemos.

02. CANTO
É tempo de advento... n° 147

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. A salvação de Deus é para todos.
Saudeamos a Trindade Santa: Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
D. O Deus da esperança que nos cumula
de graça e paz em Jesus Cristo, pela ação
do Espírito Santo, estejam conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

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. Esta vela convida-nos a puri-
ficar 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 lágri-
mas. Acabe com todas as trevas. Con-



sole quem está triste. Encha nossos co-
rações da alegria de preparar sua vin-
da."
A segunda vela acesa... n° 166 (2ª estrofe
e o refrão).

05. DEUS NOS PERDOA
D. João Batista é o sinal que nos alerta para
aceitarmos a conversão esperada e pedida
por Jesus. Reconheçamos nossos pecados
e imploremos com confiança a misericórdia
do Pai.
Senhor, tende piedade... n° 245
D. Deus Todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe nossos pecados e nos con-
duza 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, mas
instruídos pela Vossa sabedoria, parti-
cipemos da plenitude de Sua vida. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Fi-
lho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: Br 5,1-9

L.1 Leitura do Livro do Profeta Baruc.

SALMO RESPONSORIAL: 125 (126)
Refrão: Maravilhas fez conosco o Se-
nhor, exultemos de alegria!

SEGUNDA LEITURA: Fl 1,4-6.8-11

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

EVANGELHO: Lc 3,1-6

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

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- A liturgia deste domingo nos possibilita vis-
lumbrar uma grande esperança. Na primei-
ra leitura ouvimos a história trágica que o
povo vivia no exílio da Babilônia. O profeta
Baruc anuncia mensagens positivas e de
esperança. Mudar de roupa significa o iní-
cio da libertação, pois onde existia roupa
de luto será colocada a glória esplendorosa:
o manto da justiça do Senhor. Deus dá ao
povo e a cidade um nome novo: "Paz da
Justiça e Glória da piedade". Isso revela que
a nova comunidade e as relações humanas
devem ser fundadas na justiça e voltadas
para paz. Além disso a volta para casa será
preparada por Deus que dará alívio e pro-
teção.
- O Evangelho nos revela que o caminho
de Jesus começou com a história de João
Batista no deserto. Ele é uma referência à
experiência do povo no êxodo, a saída do
Egito. João prega um batismo de conver-
são. O batismo é o sinal que marca o início
de uma nova história. Ele toma por base a
profecia de Isaías e prega a preparação do
caminho do Senhor. Desta forma a missão
do precursor é proclamar o fim da história
oficial e o início da história que Jesus cons-
truirá a partir dos pobres. Com estes, anun-
ciar que todos verão a salvação que vem
de Deus.
- Na segunda leitura Paulo, feliz com a ex-
periência espiritual vivida pela comunidade
de Filipos, reza e faz um pedido. A oração
expressa a alegria pela comunidade, que
acredita, difunde o evangelho e vive a soli-
dariedade impulsionado por Deus. O pedi-
do diz respeito a intenção de Paulo que o
amor continue a crescer em conhecimento
e clareza.
- Em nosso meio existem muitas colinas e
montanhas. São os obstáculos que coloca-
mos em nosso coração. Eles impedem o en-
contro com nossos irmãos e, portanto, com



Deus. Quanto preconceito, mágoa, rancor,
desejo de vingança que ainda guardamos
em nosso coração! São obstáculos que im-
pedem a chegada de Jesus. Existem espa-
ços vazios em nosso coração, que preci-
sam ser preenchidos com misericórdia, bon-
dade, compreensão, perdão, gestos de
aproximação. Que a Palavra de Deus ouvi-
da neste tempo de Advento nos ajude e nos
prepare para o que está por vir. Assim ce-
lebraremos dignamente a vinda do Salva-
dor.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Preparando o nosso coração à espera
do Senhor, professemos nossa fé.
Creio em Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Com amor e confiança, busquemos es-
tar cada vez mais perto de Deus e eleve-
mos a ele nossas preces.
Todos: Vinde, Senhor, e salvai-nos.
L.1 Pelos representantes da Igreja, o Papa
Francisco, os Bispos, presbíteros, diáconos
e leigos envolvidos. Que nunca desistam e
sintam-se sempre mais fortalecidos pela gra-
ça de Deus na missão do convite à conver-
são. Nós Vos pedimos.
L.2 Por todos os cristão presentes no mundo
inteiro, para que encontrem na Igreja um
sinal de conversão, unidade e paz. Nós Vos
pedimos.
L.1 Por nós, para que nossa vida cristã nos
torne totalmente disponível a serviço do
amor de Deus e dos homens. Nós Vos pe-
dimos.
L.2 No dia 10 de dezembro, celebram-se
70 anos da criação da Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos (1948). Para que
os povos se unam cada vez mais na busca
da justiça e na defesa da vida. Nós Vos pe-
dimos.
L.1 A Paróquia Santa Luzia em Nova
Venécia, no dia 13 deste mês, celebrará sua
padroeira. Para que os fiéis busquem sem-
pre enxergar e viver as realidades presen-

tes à luz do Evangelho. Nós Vos pedimos.
L.2 Por todos os dizimistas, que com seu
dízimo, contribuem com a obra de
evangelização. Nós Vos pedimos.
D. Pai de infinita bondade, nós Vos supli-
camos: acolhei os pedidos que os vossos
filhos e filhas Vos apresentam. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

11. CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO
C. A Igreja Católica no Brasil necessita de
recursos para realizar sua missão. A falta
de recursos dificulta a formação de padres,
a preparação de agentes de pastoral, de
missionários e até mesmo o custeio do tra-
balho pastoral de paróquias e comunida-
des.
D. No próximo domingo, dia 16,  aconte-
cerá a Coleta Nacional da Campanha para
a Evangelização. Vamos participar desta ini-
ciativa devolvendo nosso envelope com
nossa contribuição financeira.
Refrão: Agora é tempo de ser Igreja, ca-
minhar juntos, participar! (2x)

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Demos graças a Deus através de nosso
dízimo e ofertas. Jesus é o dom maior do
Pai. Ele é a razão de nossa alegria.
Esperemo-Lo com toda a ternura do cora-
ção.
Preparo esta mesa... n° 480

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Queridos irmãos e irmãs: fiquemos vigi-
lantes na oração, para ir ao encontro de
Jesus, tendo nas mãos, bem acesa, a lâm-
pada da nossa fé. Esperando o Cristo, lou-
vemos e agradeçamos ao Pai.
Refrão: Louvai, louvai, louvai ao Cri-
ador; cantai, cantai, cantai a Deus que
é nosso Pai!
C. É muito bom Vos louvar, Deus bondoso
e fiel! Sempre Vos encontramos como Deus
santo e amigo da humanidade. Por meio dos
profetas, falastes ao povo da primeira Ali-
ança. Bendito seja o Vosso Nome por toda



Secretariado Diocesano de Pastoral Av. João XXIII, 410-Centro 29930-420-S. Mateus/ES - Tel: (27) 3763.1177
E-mail: dsm.secretariado@gmail.com  /  Site: www.diocesedesaomateus.org.br

Rádio Católica da nossa região é a Kairós FM 94,7. www.radiokairos.com.br

a terra.
Refrão:  Envia tua Palavra, Palavra
de salvação, que vem trazer esperança,
aos pobres libertação. (2x)
D. João Batista apontou para nós o Mes-
sias, e deu testemunho da sua luz. Maria,
recebendo o anúncio do Anjo, ficou grávi-
da do seu Verbo. E suas promessas se cum-
priram na plenitude dos tempos, pela vin-
da de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Refrão: Da cepa brotou a rama, da
rama brotou a flor, da flor nasceu Ma-
ria, de Maria o Salvador! (2x)
C. Hoje, ó Pai, este povo reunido em lou-
vação manifesta que Vosso Reino está che-
gando. Na Palavra proclamada e na
fraternidade, expressamos o desejo de ser-
mos unidos em Cristo. Vemos brilhar em
nossa humanidade o resplendor da Vossa
luz. Sustentai cada um de nós em nossa
caminhada, e renovai a nossa esperança
na vinda do Vosso Filho.
Refrão: Vem, Senhor, vem nos salvar,
com o teu povo vem caminhar! (2x)
D. Recebei ó Deus, Criador do céu e da
terra, toda a nossa louvação. Que cheguem
nossas preces até Vós por meio do Cristo
Jesus, na unidade do Espírito Santo.
Todos: Ó vem, Senhor, não tardes mais,
vem saciar nossa sede de paz! (2x)

14. PAI NOSSO
D. Paulo rezou pela comunidade de
Filipos, pois ela estava unida a ele na mis-
são. Rezemos também nós para que o amor
de Deus cresça sempre mais em nosso
meio e no mundo. Pai nosso...

15. ABRAÇO DA PAZ
D. Desejosos de edificar o Reino da paz,
saudemo-nos em Cristo Jesus.
Que viva a paz, viva a esperança... 552

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 Gl 4, 4-7 / Sl 95(96) / Lc 1, 39-47
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

16. ORAÇÃO
D. Ó Deus do universo, nesta celebra-
ção recebemos o alimento do Reino. Que
Vossa Palavra nos fortaleça em vossos
caminhos. Dai-nos força para preparar-
mos os caminhos para a vinda do Vosso
Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

17. AVISOS
- Próximo domingo é a Campanha para a
Evangelização. Os envelopes que serão distribu-
ídos deverão ser devolvidos neste dia. Participe
desta Campanha!

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. Convertendo-nos ao Reino de Deus,
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
Seremos a voz que clamará... n° 744


