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Domingo, 08 de dezembro de 2019                       
2º Domingo do Advento   

───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Jesus, a alegria dos homens”  

 

Tenhamos coragem de nos despir dos pudores, e 
fazer em família ao menos um momento de oração, 
ler um texto sagrado, agradecer ao Pai de Amor o 
dom da vida, as alegrias do ano que finda e até dores 
que exacerbam a emoção, sem que se possa entender 
com a razão.  
Finita, a vida é um rio que sabe ter o mar como 
destino, mas que ignora quantas curvas, cachoeiras  
e pedras haverá de encontrar neste seu percurso.  
Tenhamos coragem de, mãos dadas com o Menino-
Deus, deixar que as águas lavem o avesso de nossa 
pele e, em seguida, caminharmos silentes rumo ao 
novo ano… 
E com os olhos fixos na Divina Criança, deixar que 
seu verbo se faça carne em nosso coração de pedra,     
cuidando para que cresça despregada da cruz, 
exaltada pela vitória inelutável da Ressurreição.  
Enfim, tenhamos coragem de viver um terno natal, 
ousando corrigir o equívoco do poeta: pois o amor 
não é eterno enquanto dura, antes dura por que é 
terno. Amém!  

{Pe. Paulinho} 
 

Canto: HE 08 “Adoremos ao Senhor”  
 

CONTRIÇÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Sl 72.1-7, 18-19 {pg. 799} 
Coro MW  “Guia-me na retidão” 
Momentos de silêncio 
 

Ó Deus de Isabel e Maria, que visitaste tuas servas 
com a novidade da vida, e lhes deste a alegria de 
carregar no ventre a tua Voz e a tua Palavra, faze com 
que nossos corações exultem com a mesma alegria, e 
a nossa boca se encha com os mesmos belos hinos de 
louvor, e que possamos anunciar a chegada do tempo 
feliz da tua paz, e aconchegar o Cristo no seio dos 
nossos lares. Amém!  

{Luiz Carlos Ramos} 
Momentos de Louvor  

Cancioneiro 85 “Salmo 30”  
Cancioneiro 21 “Digno és de glória” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Mateus 3.1-12 {pg. 1247}  
Mensagem 
Coro MW  “Nossa alegria és Tu Jesus” 

 
 COMUNHÃO 

 

Convite à mesa 
 
Dentre os homens, o olhar divino repousou sobre o 
judeu Jesus de Nazaré. Nele Deus será absolutamente 
presente. O homem, portanto, só tem sentido pleno 
enquanto receptáculo de Deus! É como o copo: só tem 
sentido completo se receber o vinho precioso. Pois foi 
feito para isso. No seu irmão Jesus de Nazaré o homem 
encontra o sentido e a realização plena para hospedar 
Deus.   

{Leonardo Boff} 

 

Pai Nosso e Partilha 
Canto:  Cancioneiro 39 “Por um pedaço de pão” 
 Cancioneiro 45 “De joelhos” 

 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

 

Esperamos aquele que há de vir 
Chegará sem demora  

e já não haverá temor entre nós... 
Esperamos contra todas as evidências... 

Que a paz, a sabedoria e a força 
inundem os corações dos filhos e filhas de Deus... 

Transformando a violência em amor... 
Esperamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor... 

Há de vir o Salvador. 
{Vera Lucia Chivatal} 

 

Canto: HE 17 “Natal” 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

Tudo vem de Ti Senhor 
e do que é Teu To damos Amém 

 
Bênção Final e Tríplice Amém 

 


