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Nº 2224 - Ano C - Roxo
2º DOMINGO DO ADVENTO - 09/12/2012

DEUS NOS REÚNE
1. CANTO DE ABERTURA: 96 e 99 (CD 15)
2. ACENDIMENTO DAS VELAS DA COROA
3. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Invoquemos o Senhor nosso Deus
para que se digne abençoar esta água
que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo. Que ele se digne
ajudar-nos para permanecermos fiéis ao
Espírito que recebemos.
E depois de um momento de silêncio, o
sacerdote diz esta oração:

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que pela água, fonte de vida e
princípio de purificação, as nossas almas
fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eterna. Abençoai esta água
para que nos proteja neste dia que vos
é consagrado e renovai em nós a fonte
de vossa graça, a fim de que nos livre de
todos os males e possamos nos aproximar de vós com o coração puro e receber
a vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

4. INTRODUÇÃO

(Enquanto se canta (769), algumas pessoas aspergem a assembleia)

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Dir.: O Senhor, que encaminha os nossos
corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja com vocês.

Anim.: “Eu vos batizei com água, mas ele
vos batizará com o Espírito Santo” João
anuncia a vinda do messias e arrasta
multidões por seu exemplo de simplicidade e comprometimento com a causa da conversão. Nós precisamos nos
empenhar para sermos mais comprometidos com o Reino de Deus. Nossas
comunidades, a exemplo das primeiras,
precisam ser autenticamente cristãs,
sendo reconhecidas pela vida nova que
receberam no batismo e que reforçam no
convívio eclesial.
5. ATO PENITENCIAL

Dir.: Que Deus todo-poderoso nos purifique dos nossos pecados e, pela celebração dos mistérios de sua vida, nos torne
dignos de seu reino. Amém.
6. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Senhor, vós sois misericórdia, nós vos pedimos que 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.

acolhamos com alegria o anúncio de sua
vinda e respondamos-lhe com a súplica:
Salvai vosso povo, Senhor!
Deus de amor, que a Igreja imite, em
sua obra de evangelização, a paciência
de Deus que dá ao homem tempo para
optar livremente por ele. Rezemos:
Deus misericordioso, que a consciência
de pertencer a um mundo que “passa”
nos estimule a viver em comunhão com
Deus. Rezemos:
Deus bondoso, que todos os cristãos, especialmente neste tempo de Advento, se
ponham em estado de conversão e se aproximem do sacramento do perdão. Rezemos:

DEUS NOS FALA
7. PRIMEIRA LEITURA: Br 5,1-9
8. SALMO RESPONSORIAL: 125(126)
Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria!
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.

Dir.: Senhor, nós vos suplicamos, que
a espera dos novos céus e nova terra
não atenue nosso esforço em preparar o
mundo presente para a vossa vinda. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

Chorando de tristeza sairão espalhando
suas sementes; cantando de alegria voltarão carregando os seus feixes!

DEUS FAZ COMUNHÃO

9. SEGUNDA LEITURA: Fl 1,4-6.8-11
10. CANTO DE ACLAMAÇÃO

15. PARTILHA DOS DONS: 421(CD 6), 422

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

RITO DA COMUNHÃO
16. PAI-NOSSO
Dir.: Obedientes à Palavra de Deus e formados na escola de sua Palavra, digamos juntos:

11. EVANGELHO: Lc 3,1-6
Leitor: O Senhor esteja com todos vocês!

Pai nosso...

Todos: Ele está no meio de nós!

17. SAUDAÇÃO DA PAZ: 778 (CD 26),
790 (CD 12)

Leitor: Proclamação da Boa-Nova de Jesus Cristo segundo Lucas.

Dir.: O Príncipe da Paz não tarda em chegar. Antecipemos o seu Reino construindo entre nós uma paz que brote da justiça, enquanto aguardamos felizes a sua
manifestação gloriosa. Saudemos como
sinal desta paz.

12. PARTILHA DA PALAVRA
13. PROFISSÃO DE FÉ
14. PRECES DA COMUNIDADE

18. COMUNHÃO: 570 (CD 6), 575

Dir.: Esperando ardentemente a vinda de
nosso Senhor Jesus Cristo, imploremos
com mais fervor a sua misericórdia. E

Ministro(a): Participemos da comunhão
do Corpo do Senhor em profunda unida02

de com nossos irmãos, que, neste dia,
tomam parte da celebração eucarística,
memorial vivo da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O Corpo de Cristo
será nosso alimento.

Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo!
Todos: Amém.
Dir.: Esperemos com confiança a volta
de Nosso Senhor. Vamos em paz e Ele
mesmo nos acompanhe!

Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor!
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo!

Todos: Graças a Deus!

(Cântico 576 com antífona)

24. LEITURAS DA SEMANA

Antífona: “Ouço uma voz lá no deserto a
gritar: / Uma estrada preparai para o Senhor! / Endireitai os seus caminhos, pois
Ele vem / e logo mais avistareis o Salvador”!

2ª-feira:
3ª-feira:
4ª-feira:
5ª-feira:
6ª-feira:
Sábado:

19. RITO DE LOUVOR
Dir.: Agradecidos, elevemos ao Pai que
nos deu Jesus Cristo os nossos louvores.
Cantai 815 (com a 3ª estrofe própria
para o tempo do advento e omitindo a
7ª estrofe).

Is 35,1-10; Sl 84(85); Lc 5,17-26
Is 40,1-11; Sl 95(96); Mt 18,12-14
Gl 4,4-7; Sl 95(96); Lc 1,39-47
Is 41,13-20; Sl 144(145); Mt 11,11-15
Is 48,17-19; Sl 1,1-2.4 e 6: Mt 11,16-19
Eclo 48,1-4.9-11;
Sl 79(80), Mt 17,10-13

ORIENTAÇÕES
w Enquanto se acende a vela da coroa, alguém reza:
Bendito seja, Deus da vida, pela luz do Cristo,
estrela da manhã, a quem esperamos com toda
a ternura do coração!
w Nos avisos, motivar para a coleta do próximo
domingo, como oferta para a manutenção das
atividades pastorais da Igreja, conforme orientação da CNBB.
w Relembrando: os instrumentos musicais sejam
usados com moderação, conveniente ao caráter
próprio do Advento, de modo a não antecipar a
plena alegria do Natal do Senhor. O mesmo vale
para as ornamentações com flores: discrição,
comedimento, expressando o tempo de espera
por algo bom que vai acontecer.
w Muito cuidado com a artificialidade do comércio
que invade muitas comunidades, como árvores
de natal de plástico com imitação de neve, pisca-piscas, guirlandas, festões, velas com figuras
de Papai Noel. Isso não convém para o espaço
Litúrgico. São coisas estranhas à nossa liturgia
e à tradição cristã.
w Destacar no presépio e nas celebrações de Natal
a imagem do Menino Jesus. Ele é o centro. Isso
pode ser também trabalhado na catequese.
w O hino do glória é omitido em todos os domingos
do advento. A origem desse canto está no hino
dos pastores, ao receberem a notícia do nascimento do Messias (Lc 2,14); por isso, a Igreja
o omite para cantá-lo com todo entusiasmo na
celebração do Natal.

20. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Senhor, nosso Deus e
Pai, que a força da Palavra e da Eucaristia nos liberte do pecado e nos ajude a
preparar com alegria as festas do santo
Natal. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

DEUS NOS ENVIA
21. NOTÍCIAS E AVISOS
22. CANTO ENVIO: 673
23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor esteja com vocês!
Todos: Ele está no meio de nós!
Dir.: Que o Deus de toda a graça nos console
e nos fortaleça no meio dos nossos sofrimentos. A Ele, a glória e o poder para sempre!
Todos: Amém.
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MARAVILHAS DO MISTÉRIO DO NATAL
Frei José Ariovaldo da Silva, OFM
Um dos maiores prazeres que sinto é o
de sair para o sertão e, lá, de noite, contemplar
o céu estrelado. É algo realmente encantador...
São milhões e milhões de estrelas e astros...
Quem será capaz de contá-los? E fico imaginando também a imensidão desse espaço. Até
onde vai? Aonde termina? Se é que em algum
lugar termina... As distâncias nem podem ser
mais contadas em quilômetros, mas em anos-luz. O que é um ano-luz? É a distância que um
raio de luz percorre durante um ano numa velocidade de 300.000km por segundo (que é a
velocidade da luz). E temos estrelas a 100.000
anos-luz de distância daqui, e até muitíssimo
mais!... Galáxias a milhões de anos-luz... Dizer
que esse universo é imenso é muito pouco!...
E o nosso “planeta terra” neste contexto?
Proporcionalmente falando, não passa de um
minúsculo grãozinho de pó. Menor ainda!... E
sobre ele rastejam esses “micro-organismos”
chamados seres humanos, que somos nós.
De repente, descobrindo-me tão pequeno no meio desta imensidão cósmica, lembro-me do Natal e levo como que um susto. Mas,
no embalo deste susto, também mergulho
numa contemplação que (usando a expressão
poética de Ruben Alves) “me faz cócegas na
alma”. Lembro-me que o Verbo eterno, criador
de tudo isso, se faz pequenino, muito pequenino, micro-pequenino sobre este nosso chão
tão pequeno. Aqui, por obra do Espírito Santo,
torna-se um embriãozinho humano no seio da
Virgem Maria. Depois, após longos meses de
carinhosa gestação, a criança vem à luz, frágil
como toda criança, dependente dos cuidados
da mãe. Aliás, não teve nem mesmo um lugar
para nascer. Foi nascer num estábulo, deitado
sobre as palhas de uma manjedoura, entre o
boi e o burro. Ei-lo: o Verbo criador deste universo
infindo, feito mínimo do mínimo, micro-pequenino sobre este minúsculo planeta terra... É muita
humildade! É amor demais por nós que, em nosso orgulho, nos rebelamos contra Ele.
O Verbo eterno de Deus criador, subsistindo na condição de Deus, se abaixa à condição
de um simples ser humano feito servo de todos

e, desta maneira, vem nos resgatar a “cidadania” divina que havíamos perdido... O Verbo
eterno se faz nosso irmão e, desta maneira,
podemos agora sentir Deus como nosso “parente” mais próximo, ou seja, nosso Pai. Consequentemente, na qualidade de filhos e filhas
de Deus, sentimo-nos também “parentes”, os
mais próximos, uns dos outros, irmãos e irmãs,
irmanando-nos todos na busca da paz. E então
cantamos: “Glória a Deus nas alturas e paz na
terra aos homens por ele amados” (Lc 2,14).
Por isso a Igreja, na voz do ministro que
preside a celebração litúrgica da festa de Natal, reza com alegria e confiança: “Ó Deus, que
admiravelmente criastes o ser humano e mais
admiravelmente restabelecestes a sua dignidade, dai-nos participar da divindade do vosso
Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade...” (Oração do dia de Natal). E o povo
todo responde com entusiasmo: “Amém” (que
quer dizer: É isso mesmo! E que assim seja!)
Depois, na Liturgia eucarística do mesmo dia, diante de Deus, nosso Pai santo, a
Igreja também proclama: “Por ele (Cristo), realiza-se hoje o maravilhoso encontro que nos dá
vida nova em plenitude. No momento em que
vosso Filho assume nossa fraqueza, a natureza
humana recebe uma incomparável dignidade:
ao tornar-se ele um de nós, nós nos tornamos
eternos” (Prefácio do Natal do Senhor III).
Enfim, depois de participamos neste dia
da entrega maior de Jesus pela nossa salvação, isto é, depois de participarmos do seu
mistério pascal na divina Eucaristia, depois
que recebemos o seu corpo entregue e o seu
sangue derramado, sob as espécies de pão e
vinho, então a Igreja faz esta belíssima oração:
“Ó Deus de misericórdia, que o Salvador do
mundo hoje nascido, como nos fez nascer para
a vida eterna, nos conceda também sua imortalidade. Por Cristo, nosso Senhor”. E todos
respondem de novo com confiança renovada:
“Amém!” (isto é: Que assim seja de verdade!)
(Oração depois da comunhão).
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