O Dia do Senhor
Ano C - XXVIII - Nº 1727 - 1º Domingo do Advento - cor roxa ou violácea - 02/12/2018

VIGIAR É AGUARDAR JESUS, POR MEIO DA ORAÇÃO E DA MISSÃO
Procissão de entrada: crucifixo ladeado com velas, Lecionário
(ou Bíblia), leitores, ministros e presidente.

2. Canto Inicial (José Acácio Santana)

O Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor vem
nos libertar! O Senhor vem ao nosso encontro!
1 - Todo espaço vazio do coração seja pleno de luz
e de alegria. Todo ódio transforme-se em perdão,
toda treva se torne luz do dia.
2 - Todo pranto em sorriso se transforme, o
convívio domine a solidão. Vida nova desperte o
amor que dorme, pois Jesus vem trazer a salvação.
3 - Cantem todos um hino de louvor, aclamando
o Menino de Belém. Todo o povo receba o seu
pastor a guiar nos caminhos para o bem.

Deus nos reúne
Preparar o espaço celebrativo conforme o Advento. Colocar
na entrada da Igreja uma planta com folhagens verde, fixar
nela, a chave de leitura do dia (Vigiar é aguardar Jesus,
por meio da oração e da missão) e colocar o Lecionário
aos seus pés. Preparar a Coroa do Advento que deverá
ser conduzida durante o canto de ambientação com a 1ª
vela acesa. Montar o presépio aos poucos, reservando as
imagens dos Reis Magos somente para a Epifania. Preparar
também a recordação da vida. Para dar início, cantar de
forma orante e repetidas vezes o canto de ambientação,
até que a coroa do Advento seja entronizada e as velas do
altar e do presbitério sejam acesas com a chama retirada
na coroa.
(Bianca Ketully Teixeira - Dirceu Vicente de Paula)

Presidente - Queridos irmãos na fé, hoje, damos
início ao novo Ano Litúrgico, com o Tempo do
Advento que é na Igreja a preparação para a
manifestação do Salvador em nossa humanidade.
Na esperança de um tempo novo que vai surgir,
trazendo ânimo, coragem e muita alegria em
nossas famílias e na Comunidade, façamos o sinal
que nos une como irmãos. Em nome do Pai...
Presidente - O Deus da esperança, que nos cumula
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do
Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus...

Esta luz acende a esperança de um novo tempo
que está para chegar. Tempo de mudança, de
reconciliação, tempo de fraternidade. Esta luz é
Jesus, vida nova Ele vem para nos dar. Esta luz é
Jesus, abra seu coração e deixe Ele entrar. Vinde
Senhor Jesus, vinde Senhor Jesus, vinde Senhor
Jesus.

3. Bênção da Coroa do Advento

1. Acolhida

Todos - Senhor, nosso Deus, a terra se alegra
nestes dias, e vossa Igreja exulta diante do vosso
Filho que vem como luz esplendorosa para
iluminar os que vivem nas trevas da ignorância, da
dor e do pecado. Abençoa, Senhor, este símbolo
de Natal, para que ao olharmos a sua chama
ardente, vejamos o sinal de Jesus que vem ao
nosso encontro para nos Salvar. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

Animador(a) - Irmãos e irmãs, em Cristo Jesus,
sejam todos bem-vindos a esta celebração do
Mistério Pascal de nossa fé. Neste momento,
vamos trazer presente os fatos que marcaram a
semana que passou. (Recordação dos acontecimentos)
Na alegre expectativa de um mundo melhor,
deixemo-nos guiar pela luz do Senhor até que Ele
venha, cantemos.
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Presidente - Iniciando hoje esse tempo forte de
preparação para celebrarmos dignamente o Santo
Natal e na espera da segunda vinda gloriosa de
Cristo, vamos pedir a Deus que abençoe a Coroa do
Advento, sinal da luz de Jesus que a cada domingo
irá iluminar nossos caminhos. Estendendo as
nossas mãos para a Coroa do Advento, rezemos.

(Glória Viana)

No Advento a tua vinda nós queremos preparar.
Vem, Senhor, que é teu Natal, vem nascer em
nosso lar. (bis)

4. Deus nos perdoa

Presidente - Preparemo-nos para celebrar
dignamente a vinda do nosso Salvador. Em
silêncio, reconheçamos nossos pecados (silêncio).
Imploremos ao Senhor o perdão de nossas
faltas.
- Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar,
tende piedade de nós. Senhor, tende piedade
de nós.
- Cristo, que continuamente nos visitais com a
graça do vosso Espírito, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas
obras, tende piedade de nós. Senhor, tende
piedade de nós.
Presidente - Deus de infinito amor, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Oração

Presidente - Deus onipotente, só fazendo o que
devemos é que vamos ao encontro de Jesus que
esperamos. Ajudai-nos a servir a nosso Deus em
nossos irmãos, para sermos os benditos que ele
chamará para o Reino do seu Pai. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

Deus nos fala
(Ir. Míria T. Kolling)

É uma luz tua Palavra, é uma luz pra mim, Senhor!
Brilhe esta luz, tua Palavra, brilhe esta luz em
mim, Senhor! (bis)

6. Leitura do Livro do Profeta Jeremias
(33, 14-16)
7. Salmo Responsorial (24)
(CD Cantando os Salmos- Ano C - faixa 1)

Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma! (bis)
- Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazeime conhecer a vossa estrada! Vossa verdade me
oriente e me conduza, porque sois o Deus da
minha salvação!
- O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom
caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na
justiça, e aos pobres Ele ensina o seu caminho.
- Verdade e amor são os caminhos do Senhor
para quem guarda sua Aliança e seus preceitos.
O Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes
dá a conhecer sua Aliança.

8. Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Tessalonicenses (3, 12-4,2)
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9. Canto de Aclamação (Arquidiocese de Goiânia)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
1 - Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a
vossa salvação nos concedei!

10. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Lucas (21, 25-28.34-36)
11. Partilha da Palavra
Nossa resposta
12. Profissão de Fé

Presidente - Confiantes no Deus Uno e Trino,
sempre presente em nossa caminhada,
professemos nossa fé. Creio em Deus Pai...

13. Preces da Comunidade

Presidente - Ao Senhor Deus que sempre atende
nossos clamores, elevemos a Ele nossos pedidos.
Após cada prece, supliquemos: Atendei-nos com
bondade, Senhor.
- Deus da vida, abençoai a vossa Santa Igreja para
que permaneça vigilante na oração e nas atitudes
diárias, esperando confiante a vinda gloriosa do
vosso Filho Jesus. Nós vos suplicamos.
- Deus da vida, tocai os corações dos nossos
governantes, para que neste tempo favorável
de espera do Salvador, se sensibilizem diante de
tantas dificuldades e sofrimentos do vosso povo e
busquem a conversão. Nós vos suplicamos.
- Deus da vida, acompanhai todas as pessoas e
grupos que irão participar da Novena de Natal,
para que compreenda o verdadeiro sentido de
celebrar o nascimento do Vosso Filho Jesus. Nós
vos suplicamos.
- Deus da vida, encorajai nossas Comunidades,
para que lutem por vida digna em favor de nossos
irmãos e irmãs sofredores, desempregados,
famintos, sem moradia, sem escolas, drogados,
deportados, presidiários, abandonados e
excluídos. Nós vos suplicamos.
- Deus da vida, iluminai as Paróquias Nossa
Senhora da Conceição de Linhares e Imaculada
Conceição de Coqueiral de Aracruz e todas as
comunidades que celebram seus padroeiros para
que, possam ser fortalecidas na fé e na esperança
aguardando com fé, amor e união a vinda do nosso
Salvador. Nós vos suplicamos.
Presidente - Rezemos juntos a Oração da
Campanha Nacional para a Evangelização.
Pai Santo, quisestes que a vossa Igreja fosse no
mundo fonte de salvação para todas as nações, a
fim de que a obra do Cristo que vem continue até
o fim dos tempos. Aumentai em nós o ardor da
evangelização, derramando o Espírito prometido,
e fazei brotar em nossos corações a resposta da
fé. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

14. Apresentação dos Dons
Durante o comentário, os grupos da novena de Natal entram
com a planta que foi preparada na entrada da Igreja e o
material da Novena, símbolos de outros momentos de oração,
reza do terço, adorações... apresenta-os para a Assembleia,
depois para o altar, enquanto se canta.

Animador(a) - Advento é um tempo oportuno
de aprofundar nossas relações e nossa
convivência na família, na vizinhança e na
Comunidade, como sinal visível da chegada
do Reino entre nós. Apresentemos ao Altar do
Senhor, nossa disposição em praticar atitudes
que nos conduzem ao caminho da libertação.
(José Acácio Santana)

Seremos a voz que clamará ao mundo. Preparai
os caminhos do Senhor!
Envia-nos, Senhor, a preparar os teus caminhos,
contigo ao nosso lado, não iremos mais sozinhos.

15. Canto das Oferendas

(Cantá-lo na Celebração da Palavra e Eucarística)
(João de Araújo - Ir. Míria T. Kolling)

1 - “Do céu vai descer o Cordeiro”, é dom, puro
dom, salvação! No altar do penhor verdadeiro,
também vamos ser oblação.
Eis, Senhor, a tua vinha, frutos mil te traz, Senhor.
Mas teu povo que caminha, mais que fruto é
dom de amor!
2 - Na terra já brota a esperança e a graça de Deus
vem dizer que o povo da Nova Aliança também
oferenda vai ser.
3 - Irmãos na fé viva, exultantes, partilham o
pão sempre mais. E campos já mais verdejantes,
também já se tornam trigais!

16. Louvação

Presidente - Bendito seja o Senhor Deus de nossas
vidas e da nossa história. A Ele demos graças e
louvores, cantando.
(Pe. Ronoaldo Pelaquin)

1 - Bendito seja o Senhor Deus de Israel que
a seu povo visitou e libertou; e fez surgir um
poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor,
como falara pela boca de seus santos, os profetas
desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do
poder dos inimigos e das mãos de todos quantos
nos odeiam.
Bendito, bendito, bendito, bendito seja o Senhor
Deus de Israel!
2 - Assim mostrou misericórdia a nossos pais,
recordando a sua santa Aliança e o juramento a
Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertos
do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor em
santidade e justiça diante dele.
3 - Enquanto perdurarem nossos dias, serás
profeta do Altíssimo, ó menino, irás andando a
frente, à frente do Senhor para plainar e preparar
os seus caminhos, anunciando a seu povo a
salvação, que está na remissão dos seus pecados.

4 - Pelo amor do coração do nosso Deus, sol
nascente que nos veio visitar lá do alto como luz
resplandecente a iluminar a quantos jazem entre
as trevas, e na sombra da morte estão sentados,
no caminho da paz guiar os nossos passos.

Deus nos faz irmãos
17. Pai Nosso

Presidente - Vigilantes na esperança do Senhor
que vem, rezemos confiantes ao nosso Pai. Pai
Nosso...

18. Momento da Paz

Animador(a) - A paz é fruto da convivência
fraterna entre nós no meio em que vivemos.
Rezemos em silêncio pela paz.
Durante o Advento pode-se omitir o abraço da paz, para realizálo com mais alegria no Natal.

19. Canto de Comunhão (se houver)
(Ir. Míria T. Kolling)

1 - As colinas vão ser abaixadas, os caminhos vão
ter mais fulgor. O Senhor quer as vidas ornadas
para a festa da vida e do amor!
Vem, Senhor! Vem salvar teu povo! DeusConosco, Emanuel! Neste pão, um mundo novo
quer teu povo, Deus fiel!
2 - Vão brotar em desertos mil fontes, que
canteiros de paz vão regar. Também vidas sem
luz de horizontes, na luz viva do céu vão brilhar.
3 - Nosso Deus vem plantar a justiça neste mundo
de sonhos tão vãos. E banir para sempre a cobiça,
que destrói sempre a vida de irmãos!
4 - Não impérios de morte reinando, só gerando
caminhos de dor. O Senhor quer a vida ostentando
o troféu sempre eterno do amor!
5 - A chegada de Deus aguardando, eis um
povo em caminhos de luz! E com ele o Senhor
caminhando, para a casa do Pai o conduz!

20. Oração

Presidente - Senhor, o que acabamos de celebrar
nos ensina a viver como cristãos. Ajudai-nos,
então, a caminhar entre os bens do céu, que são
maiores e não passam. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

Deus nos envia

21. Notícias e Avisos
22. Refletindo o Tempo do Advento
(ler para a assembleia)

O Tempo do Advento traz novo alento para
viver e acreditar que a história não é cíclica,
obedecendo a uma engrenagem na qual, mesmo
mudando as peças, tudo continua do mesmo
jeito. Nesse contexto a comunidade cristã, ao
iniciar novo ano litúrgico, proclama, com palavras
e gestos concretos, que há uma alternativa
e que Deus mesmo abre essa nova porta.
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Então, não é tudo de novo mais uma vez,
ano após ano; é hora de buscar nova fase da
história, em que a Justiça venha reinar. Deus
vai realizar a grande libertação, vai transformar
o mundo eliminando o mal e a maldade. Assim,
todos poderão viver uma vida verdadeira. Isso
significa acreditar que as pessoas vão mudar. Os
males do mundo são produto das atitudes dos
homens maus; então é hora de erguer a cabeça
para não ficar lamentando, mas colocar a fé em
operação. O Advento indica a expectativa da
vinda de Jesus ao mundo, celebrada no Natal,
e da segunda vinda de Jesus como vitorioso no
fim dos tempos. A comunidade cristã traduz essa
expectativa em mudanças significativas na vida
pessoal. É hora de começar de novo, mas com
um jeito novo. A liturgia do Advento é marcada
de esperança e responsabilidade. A iniciativa
de salvação é e sempre será do próprio Deus.
A nós se pede que deixemos essa iniciativa de
Deus nos envolver.
(Reflexões e Sugestões Litúrgicas 2018 - Deus Conosco)

23. Gesto Concreto

- Durante este mês a comunidade busque
arrecadar alimentos, fraldas, leite em pó e
brinquedos para serem distribuídos para as
crianças carentes e necessitadas.

24. Bênção

Presidente - O Deus que em sua fidelidade vos
chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo
vos abençoe e vos mantenha vigilantes agora e
sempre. Amém.
- Abençoe-vos Deus da vida: Pai e Filho e Espírito
Santo. Amém.
- Vigiai e praticai as boas obras. Ide em paz e o
Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto Final (D. Paulo Bosi Dal’Bó)

1 - Vem, Senhor, abre caminhos, fortalece o
coração. Eu te busco na alegria, na tristeza ou na
aflição. Faz de mim tua morada e protege esta
nação, vem trazer a alegria, esperança e salvação.
Vem Senhor, livra este povo da discórdia e
divisão, traz o amor, a vida nova, faz um mundo
mais irmão. Vem Senhor, não tardes mais, sê
uma rocha para mim, tu que és verdade e vida,
o princípio, meio e fim. (bis)

Preparando a Partilha da Palavra

Os profetas, como porta-vozes de Deus - de
Natã a Jeremias - anunciam que o povo está sob
a promessa de Deus, e que Deus a cumprirá: a
casa de Davi não será destruída: “farei nascer
de Davi um rebento justo, que exercerá justiça
e equidade na terra”. Seria o lugar de vida
de onde brotaria um personagem libertador.
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O tempo de espera - que às vezes se apresenta
para nós como muito longo - não é tempo
vazio, inútil: é tempo para progredir no amor,
para consolidar o coração; para deixar-se
envolver pela santidade de Deus. No texto
da Primeira Carta aos Tessalonicenses, que
hoje proclamamos, Paulo dá um notável
protagonismo a Jesus, nosso Senhor. Ele
desapareceu de nossa vista depois de sua
morte. Mas sua ausência é também vinda. Jesus
vem “misteriosamente” a nós. Age em cada um
de nós. Faz-nos progredir no amor, consolida
nossos corações, envolve-nos na santidade
de Deus. A espera de Jesus é um tempo para
a ação, para a criatividade, para o progresso.
Quando isso suceder..., erguei a cabeça! Hoje
o evangelho nos fala de agradabilíssimas
surpresas que para nós virão quando menos
esperarmos: “chegará de improviso o dia”,
“como um laço”, “sobre todos”. Para nós, esse
dia é uma boa notícia, porque é o dia de nossa
libertação. Quem traz consigo a libertação é
Jesus, o Filho do homem. Sabemos que Jesus
habitou nossa terra, que viveu entre nós
durante um breve espaço de tempo. Não foi
bem acolhido. Ao contrário: condenaram-no à
morte de cruz. Não obstante ele - ressuscitado
- vem. Sua chegada estremece o universo. E
eis que até as coisas de nossa terra, de nosso
cosmo, apreciam quem é aquele que vem.
Jesus inteiro, todo ele, é salvação, força e vida.
Não vem para condenar e sim para levar sua
obra à plenitude. Agora vivemos, “no culto de
nossas consciências” e de nossa fé, o mistério
que um dia se desvelará. Por isso, Jesus nos
anima a permanecer vigilantes e exprimir essa
vigilância em nossa atitude contínua de oração;
a contemplar tudo o que acontece sob a chave
de sua vinda e a ter razões para viver e sonhar.
Em nossas comunidades, estamos sendo como
os profetas, porta-vozes de Deus no anúncio
da esperança de um mundo melhor na espera
do Senhor que vem?

Leituras da Semana

2ª feira: Is 4,2-6; Sl 121; Mt 8,5-11
3ª feira: Is 11,1-10; Sl 71; Lc 10,21-24
4ª feira: Is 25,6-10a; Sl 22; Mt 15,29-37
5ª feira: Is 26,1-6; Sl 117; Mt 7,21.24-27
6ª feira: Is 29,17-24; Sl 26; Mt 9,27-31
Sábado: Gn 3,9-15.20; Sl 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
Domingo: Br 5,1-9; Sl 125; Fl 1,4-6.8-11; Lc 3, 1-6
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