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Domingo, dia 7 de dezembro de 2014.
2º Domingo do Advento
LITURGIA
João Batista e o convite a abrirmos o caminho para
Deus

ADORAÇÃO
. Preludio
. Solo
Dirigente: (...) Deus não está longe. Oculto no próprio
interior da vida, Deus segue nossos passos, muitas vezes errados ou desesperados, com amor respeitoso e
discreto. Como perceber sua presença? (...) Onde e
como abrir caminhos para Deus em nossa vida? {José
Antônio Pagola}

Congreg: Ó Deus todo amoroso, que nosso ser se abra
para ser caminho da Tua presença. Faze-nos receptáculos e canais da Luz que brilhou em Belém e que, através ou a despeito de nós, brilhará cada vez mais forte
no coração do Universo.
. Canto: Cântico de Natal HE 10
CONFISSÃO
. Leitura bíblica: Salmo 85.1-2, 8-13 {p. 812}.
. Solo
. Abrir caminhos para Deus {José Antônio Pagola}
Dirig: Para alguns, a vida se transformou num labirinto.
Ocupados em mil coisas, movem-se e agitam-se sem
cessar, mas não sabem de onde vêm nem para onde
vão. Abre-se neles uma fresta para Deus quando se
detêm para encontrar-se com o melhor de si mesmos.
Congreg: Há os que vivem uma vida sem sentido, chata
e insignificante, na qual a única coisa importante é estar
entretido. Estes só poderão vislumbrar Deus se começarem a prestar atenção ao mistério que pulsa no fundo da
vida.
Todos: Outros vivem submersos na ‘espuma das aparências’. Só se preocupam com a sua imagem, com o
aparente e o externo. Encontrar-se-ão mais perto de
Deus se buscarem com simplicidade a verdade.

. Momentos de silêncio
. Canto: Jesus Nasceu! HE 12 {manhã}
. Momentos de louvor {noite}
EDIFICAÇÃO
. Leituras bíblicas: Isaías 40.1-11 {p. 993}, 2 Pedro 3.8-15ª
{p.1612}, Marcos 1.1-8 {p. 1297}.
. Mensagem
COMUNHÃO
. Convite à mesa
. Abrir caminhos para Deus {José Antônio Pagola}
Os que vivem fragmentados em mil pedaços pelo ruído, pela
retórica, pelas ambições ou pela pressa darão passos em
direção a Deus se se esforçarem por encontrar um fio condutor que humanize sua vida.
Muitos irão se encontrando com Deus se souberem passar
de uma atitude defensiva diante dele a uma postura de acolhida, do tom arrogante à oração humilde, do medo ao amor,
da autocondenação à acolhida de seu perdão. E todos nós
daremos mais lugar a deus em nossa vida se o buscarmos
com coração simples.
. Fazei isso em memória de mim
. Pai nosso
. Partilha
CONSAGRAÇAO E ENVIO
. Abrir horizontes {José Antônio Pagola}
Precisamos abrir o horizonte de nossas comunidades para o
mundo inteiro, aprender a informação que recebemos, a partir do olhar compassivo que Deus lança a todas as suas criaturas. Depois, abrir caminhos de compaixão e justiça no pequeno mundo em que nos movemos a cada dia.
. Canto: Natal! HE 11
. Recolhimento dos dízimos e ofertas
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é teu to damos. Amém”.
. Avisos e agradecimentos
. Bênção final
. Tríplice amém.

