O Dia do Senhor
Ano C - XXVIII - Nº 1728 - 2º Domingo do Advento - cor roxa ou violácea - 09/12/2018

SOMOS CHAMADOS A PREPARAR O CAMINHO DO SENHOR
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
Arrumar o espaço celebrativo conforme a orientação da Igreja
para o Tempo do Advento. Onde for costume, arrumar o
presépio e a cada domingo acrescentar as imagens e símbolos
para que a comunidade visualize sinais da aproximação da
chegada do Salvador. Preparar a recordação da vida. Para
dar início à celebração, cantar de forma orante, o canto de
ambientação.
(Bianca Ketully Teixeira - Dirceu Vicente de Paula)

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.

1. Acolhida

Animador(a) - Queridos irmãos e irmãs, é com
a alegria da espera do Senhor que os acolhemos
para celebrar o Mistério de nossa Fé e nossa vida
em comunidade. Neste momento vamos trazer
presente os fatos que marcaram as nossas vidas
nesta semana que passou (recordação da vida). Em
comunhão com todos os cristãos que celebram o
Dia do Senhor, cantemos.
Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (José Acácio Santana)

O Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor vem
nos libertar! O Senhor vem ao nosso encontro!
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Presidente - O Segundo Domingo do Advento se
apresenta como um forte apelo à conversão, à
renovação de vida, à transformação de tudo o que
dificulta a chegada do Senhor em nosso coração,
em sociedade e em nossa comunidade. Reunidos
como irmãos, façamos o sinal de nossa fé. Em
nome do Pai...
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo
estejam convosco. Bendito seja Deus...

3. Acendimento da Vela da Coroa do
Advento
Um(a) jovem com veste própria acende a segunda vela na Coroa
do Advento, enquanto se canta.
(João Paulo Ramos Durães)

A luz virá, a luz virá e resplandecerá o novo dia!
(bis)

4. Deus nos perdoa

Presidente - Em Jesus Cristo, o Justo, que
intercede por nós e nos reconcilia com o Pai,
abramos o nosso coração ao arrependimento e
peçamos perdão por nossas faltas e omissões
(silêncio). Confiantes, supliquemos.
- Senhor, que sois o defensor dos pobres, tende
piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que sois o refúgio dos fracos, tende
piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que sois a esperança dos pecadores,
tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Presidente - Deus de amor e bondade, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Oração

Presidente - Senhor, vós sois misericórdia, nós
vos pedimos que os nossos deveres no mundo
não nos impeçam de encontrar o vosso Filho
que vem, mas, instruídos pela vossa sabedoria,
participemos de sua vida. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

Deus nos fala
Enquanto a assembleia senta-se, sem nenhum comentário,
a equipe de canto entoa o refrão abaixo, e em seguida o(a)
leitor(a) proclama a leitura.
(Ir. Míria T. Kolling)

Senhor, que a tua Palavra transforme a nossa
vida, queremos caminhar com retidão na tua luz.
(bis)

6. Leitura do Livro do Profeta Baruc (5, 1-9)
7. Salmo Responsorial (125)
(CD Cantando os Salmos - Ano C - faixa 2)

Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de
alegria! (bis)
- Quando o Senhor reconduziu nossos cativos,
parecíamos sonhar; encheu-se de sorriso nossa
boca, nossos lábios, de canções.
- Entre os gentios se dizia: “Maravilhas fez com
eles o Senhor!” Sim, maravilhas fez conosco o
Senhor, exultemos de alegria!
- Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes
no deserto. Os que lançam as sementes entre
lágrimas, ceifarão com alegria.
- Chorando de tristeza sairão, espalhando
suas sementes; cantando de alegria voltarão,
carregando os seus feixes!

8. Leitura da Carta de São Paulo aos
Filipenses (1, 4-6.8-11)
9. Canto de Aclamação (Arquidiocese de Goiânia)

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas
veredas. Toda a carne há de ver, a salvação do
nosso Deus.

10. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Lucas (3, 1-6)
11. Partilha da Palavra
Nossa resposta
12. Profissão de Fé

Presidente - Professemos a nossa fé em Deus que
é amor e misericórdia, cantando.
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(Folclore Religioso - adaptação Frei Policarpo Berri)

Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do céu
e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso
Senhor, (todos se inclinam) o qual foi concebido, pelo
Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu
sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado,
morto e sepultado, desceu aos infernos e ao
terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus,
subiu aos céus, e está sentado à mão direita de
Deus Pai todo poderoso, donde há de vir a julgar
os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na
Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na
remissão dos pecados, na ressurreição da carne,
na vida eterna. Amém.

13. Preces da comunidade

Presidente - Ao Senhor que nos ensina o caminho
que nos conduz ao seu Reino, peçamos confiantes
por nossas necessidades. Após cada prece,
cantemos: Acolhei nossa Prece Senhor! Sobre
nós derramai vosso amor! (A. Cangiani)
- Senhor, iluminai a Vossa Igreja e seus pastores
para que continuem anunciando a grandeza do
vosso amor e a vossa imensa misericórdia com
todos os que o temem. Nós vos pedimos.
- Senhor, dai sabedoria aos nossos governantes
para que trabalhem por um Brasil justo, solidário,
onde todos vivam com dignidade. Nós vos
pedimos.
- Senhor, abençoai todas as pessoas, famílias,
grupos de Círculos Bíblicos que estão se
preparando para celebrar o Natal por meio da
novena, de oração, da partilha e solidariedade.
Nós vos pedimos.
- Senhor, guiai a Paróquia Santa Luzia de Pancas
e todas as comunidades que celebram sua
padroeira, para que sejam cada vez mais fiéis aos
ensinamentos de Jesus. Nós vos pedimos.
- Senhor, por intercessão de Nossa Senhora de
Guadalupe, que fazemos memória no dia 12,
protegei os povos indígenas de nosso país para
que tenham seus direitos respeitados. Nós vos
pedimos.
Presidente - Rezemos a Oração da Campanha 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
Preparar um bonito cartaz com o desenho de um caminho e
desenhos de pés com palavras escritas bem legíveis: justiça,
partilha, diálogo, perdão, oração, misericórdia, preservação da
natureza, paz, fé. Durante o comentário, um jovem entra com o
cartaz e crianças com as palavras. Diante do altar, o animador as
proclama, e uma a uma vão sendo colocadas no cartaz, depois
viram-se para o altar enquanto se canta.

Animador(a) - É necessário preparar o caminho
do Senhor. A convocação de João Batista é para
uma mudança radical, conversão de verdade.
Mudança de mentalidade e de atitudes profundas.
Apresentemos ao altar do Senhor, a nossa
disponibilidade para tornar retos os caminhos
tortuosos de nossa realidade.

18. Momento da Paz

(Zé Martins)

(Ir. Míria T. Kolling)

A nossa oferta trazemos no altar, te pedimos,
vem nos libertar.
1 - Aqui está o teu povo, Senhor. Nossa mão trazte todo carinho. Pedimos-te, conduza de novo.
Guiando-nos em teu caminho:

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 - Louvemos ao Senhor nosso Deus que
enviou os profetas e seu próprio Filho Jesus para
ensinar o caminho que nos leva à salvação, cantando.
(Zé Vicente)

Bendito seja, seja o Senhor, aquele que vem
salvar o seu povo. Bendito seja, seja o Senhor,
aquele que ama e liberta o seu povo.
1 - Do cativeiro o Senhor nos chamou e a terra nos
ofereceu. Um povo unido em marcha se pôs e a
força do mal se rompeu.
2 - Dos inimigos as armas quebrou e a força dos
fracos dobrou. Em nossa frente avança o Senhor,
vitória Ele nos confiou.
3 - Sua presença, certeza nos traz de termos a
terra e a paz. Em Jesus Cristo a palavra cumpriu e
a vida cantou e sorriu.
4 - Num sopro novo a injustiça venceu, em nós
a esperança cresceu. Sua mão bendita abate o
opressor, reúne os pequenos no amor.
5 - Bendito seja o Deus criador, bendito Jesus
Redentor. Benditos os pobres que vivem a união
na terra, livres, reinarão.

Animador(a) - Para viver a verdadeira paz é
preciso que nosso coração se converta e nossa
vida seja vivida segundo os valores do Reino de
Deus (rezemos em silêncio pela paz no mundo).

19. Canto de Comunhão (se houver)
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 - Alimentados pelo Pão da Palavra (e
pela Comunhão), nós vos suplicamos, ó Deus, que,
pela participação neste encontro, nos ensineis a
julgar com sabedoria os valores terrenos e colocar
nossas esperanças nos bens eternos. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

Deus nos envia

21. Notícias e Avisos

- No próximo domingo, realizaremos a coleta para
o Projeto de Evangelização da Igreja no Brasil.
Sejamos generosos e assim, ajudaremos para que
o anúncio do Evangelho chegue a todos.

22. Refletindo o Tempo do Advento
(ler para a assembleia)

Uma vida cheia de prosperidade para todos exige
muita mudança, que começa no temor a Deus.
Agir no mundo exige sabedoria. E o princípio da
sabedoria, diz a Bíblia, é o temor do Senhor. A
ideia de que todo ano é “sempre a mesma coisa”
não pode ser o refrão da comunidade cristã.
As mensagens proféticas visam levar a uma
esperança operativa e à certeza de que Deus
não está parado. Tempo de Advento é tempo de
Deus nos faz irmãos
reacender esperança e entusiasmo de viver. O
17. Pai Nosso
deserto é lugar teológico da revelação de Deus
Presidente - Vivendo conforme a oração que Jesus e também pode indicar situação de carência
nos ensinou, estaremos preparando os caminhos total de vida. O certo é que João Batista, bem
para que Ele possa chegar e permanecer entre lembrado no tempo especial de expectativa do
nós. Com fé e confiança, rezemos. Pai Nosso...
Natal, sugere que, para perceber bem o Jesus,
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é preciso ter disposição interior e decisão
pessoal de realizar mudanças, transformação
radical. Assim como a voz do profeta, a voz da
comunidade cristã deve ecoar na sociedade
como apelo para que a vida seja bem cuidada
e que a sociedade seja transformada. O Natal é
um tempo propício para que a sociedade possa
descobrir a necessidade de discernir, escolher
e fazer o que é bom. A missão de João Batista
é a missão da comunidade cristã: anunciar de
maneira efetiva que Deus não está parado.
A efetividade do anúncio depende de estar
buscando a perfeição.
(Reflexão e Sugestões Litúrgicas - Deus Conosco - 2018)

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 - Que o Deus onipotente e
misericordioso vos ilumine com o Advento do seu
Filho, em cuja vinda credes e cuja volta esperais, e
derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém.
- Que durante esta vida ele vos torne firmes na
fé, alegres na esperança, solícitos na caridade.
Amém.
- Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito
homem, sejais recompensados com a vida eterna,
quando vier de novo em sua glória. Amém.
- A bênção do Deus que é perdão e misericórdia
infinita, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre
vós e permaneça para sempre. Amém.
- Ide em paz, preparai o caminho do Senhor,
endireitai suas veredas. Graças a Deus.

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

1 - Vem, Senhor, ouve o clamor do teu povo
aqui na terra, que espera encontrar a sonhada
liberdade. Deus fiel, não abandones os teus filhos
sofredores, que em Jesus querem fazer uma nova
sociedade.
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

A primeira leitura é uma mensagem de
esperança endereçada a Jerusalém despojada
de seus filhos. O texto recorda uma fase trágica
na história do povo de Deus, quando estava
cativo na Babilônia, mas mostra, também, a
festa triunfal do retorno do povo de Deus do
exílio. Jerusalém é chamada por Deus de “Paz na
Justiça e Glória na Piedade”, revelando, assim
que na nova comunidade que será instaurada,
as relações humanas serão fundadas na justiça
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e voltadas para a paz. Deus mesmo “mandou
abaixar os montes, as colinas, encher os vales,
até aplainar o solo, para que Israel caminhe
com segurança”. Ele é muito misericordioso
e cheio de justiça! Sua bondade é maior
que todas as crises e tragédias humanas. Na
segunda leitura, Paulo faz um pedido a Deus
para que o amor dos filipenses cresça sempre
mais, em todo o conhecimento. O apóstolo
agradece a Deus por ver a comunidade, por
ele fundada, assumir a sua causa, solidário
com ele, certamente também nos momentos
difíceis e de sofrimento. Podemos ver que, em
sua oração, o Apóstolo se preocupa com o bem
de todos, não, pois, voltado para si mesmo.
Assim ele ensina à comunidade a continuar
sempre solidária com todos os sofredores.
Preparar os caminhos do Senhor, preparar
para a sua vinda, com decisiva conversão, eis
o apelo de Deus para nós, hoje. João Batista
percorre toda a região do Jordão, obedecendo
ao chamado de Deus. Sua missão é narrada
com referências à profecia de Isaías. São
Lucas faz a ligação entre o precursor e todos
os que antes dele prepararam o caminho do
Senhor. Na missão de precursor do Messias,
figura central do Advento, João nos convida a
endireitar a vida em fidelidade ao projeto de
Deus. Por sua coragem, sua pobreza radical,
pela vida contemplativa e experiência de
Deus no deserto, João Batista nos chama
à conversão, para que toda a humanidade
“veja a salvação de Deus”. É dentro de nossa
realidade concreta que Deus nos chama a
viver seu projeto, a “vestir o manto da justiça
e da misericórdia”, a deixar as marcas de
nossa passagem, respondendo ao apelo do
Espírito. Sua Palavra hoje questiona a nossa
vida pessoal, critica o jeito da sociedade se
organizar, exige que se trabalhe pela justiça,
pelo direito de todos, preparando a chegada do
Reino de Deus. A voz de João Batista continua
clamando no deserto de nossa realidade,
convidando-nos à Conversão. O que cada um
de nós está fazendo em preparação para a
chegada do Salvador?

Leituras da Semana

2ª feira: Is 35,1-10; Sl 84; Lc 5,17-26
3ª feira: Is 40,1-11; Sl 95; Mt 18,12-14
4ª feira: Gl 4,4-7; Sl 95; Lc 1,39-47
5ª feira: Is 41,13-20; Sl 144; Mt 11,11-15
6ª feira: Is 48,17-19; Sl 1; Mt 11,16-19
Sábado: Eclo 48,1-4.9-11; Sl 79; Mt 17,10-13
Domingo: Sf 3,14-18a; Is 12,2-6; Fl 4,4-7; Lc 3,10-18
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