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CAMPANHA PARA A
EVANGELIZAÇAO 2018
Lema: “Evangelizar partindo de Cristo”

I - A Campanha para a Evangelização
1. Criada em 1997, durante a Assembleia Geral da CNBB, e iniciada em 

1998, a Campanha para a Evangelização tem como objetivo favorecer a vivência 
do tempo litúrgico do Advento e mobilizar todos para uma Coleta Nacional que 
ofereça recursos a serem aplicados na sustentação do trabalho missionário no 
Brasil. Tal iniciativa considera a ajuda para dioceses de regiões mais desassistidas 
e necessitadas.

2. O objetivo da Campanha é despertar os(as) discípulos(as) missionários(as) 
para o compromisso evangelizador e para a responsabilidade com a susten tação 
das atividades pastorais no Brasil.

3. A abertura da Campanha para a Evangelização é realizada na Solenidade 
do Cristo Rei e Dia dos Cristãos Leigos e Leigas, encerramento do Ano Litúrgico. 
Este ano, no dia 25 de novembro.  A conclusão acontece no 3º Domingo do 
Advento, tempo de preparação e alegre espera do Senhor que vem e enche a terra 
inteira de alegria, celebrada dias 15 e 16 de dezembro, quando deve ser realizada, 
em todas as comunidades, a coleta para a ação evangelizadora no Brasil.

4. A Campanha para a Evangelização 2018 acontece em sintonia com a 
Exortação Apostólica do Papa Francisco: Gaudete et Exsuttate, sobre o chama do ã 
santidade no mundo atual, com o lema: “Evangelizar partindo de Cristo”.

II – Evangelizar partindo de Cristo 
5. No Tempo Pascal, o Papa Francisco ofereceu a toda a Igreja uma 

exortação sobre a santidade. A santidade e a evangelização caminham juntas, pois 
todo o projeto evangelizador nasce do encontro pessoal com Jesus de Nazaré, no 
qual descobrimos sua predileção pelo ser humano, buscando-o e alcançando-o 
com sua misericórdia.

6. Os homens e as mulheres, alcançados pelo amor de Deus oferecido na 
pessoa de Jesus, tornam-se anunciadores desse amor. O Evangelho contagia e faz 
contagiar.

Todo o projeto evangelizador tem como único fim a santificação de todos 
os que fizeram a experiência com Jesus.
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7. “Para um cristão, não é possível imaginar a própria missão na terra, sem 
a conceber como um caminho de santidade, ‘porque a vontade de Deus é que sejais 
santos’ (1 Ts 4,3). Cada santo é uma missão; é um projeto do Pai que visa refletir 
e encarnar, em um momento determinado da história, um aspecto do Evangelho” 
(GeE, n. 19)

 8. O ponto dc partida de todos os projetos de evangelização deve ser a 
pessoa de Jesus. O evangelizador vive da graça de Jesus e, à medida que se doa à 
Igreja e à sociedade, santifica-se.

“Esta missão tem o seu sentido pleno em Cristo e só se compreende a partir 
dele. No fundo, a santidade consiste em viver em união com Ele os mistérios 
da sua vida; consiste em associar-se de uma maneira única e pessoal à morte e 
ressurreição do Senhor, em morrer e ressuscitar contmuamente com Ele. Mas pode 
também envolver a reprodução na própria existência de diferentes aspectos da vida 
terrena de Jesus: a vida oculta, a vida comunitária, a proximi dade aos últimos, a 
pobreza e outras manifestações da sua doação por amor” (GeE, n. 20).

9. Jesus envia seus discípulos missionários para irem sem medo. “A 
santidade é parresia é ousadia, é impulso evangelizador que deixa uma marca neste 
mundo. Para isso ser possível, o próprio Jesus vem ao nosso encontro, repetindo-nos 
com serenidade e firmeza: ‘Não tenhais medo’ (Mc 6,50). ‘Eis que estou convosco 
todos os dias, até o fim dos tempos’ (Mt 28,20). Essas palavras nos permitem partir 
e servir com aquela atitude cheia de coragem que o Espírito Santo suscitava nos 
Apóstolos, impelindo-os a anunciar Jesus Cristo. Ousadia, entusiasmo, falar com 
liberdade, ardor apostólico” (GeE, n 129).

10. O evangelizador é aquele que parte de Jesus para encontrá-lo presente 
nos irmãos, nas irmãs, pnncipalmente nos mais pobres: “Se verdadeiramente 
partimos da contemplação de Cristo, devemos saber vè-lo, sobretudo, no rosto 
daqueles com quem Ele mesmo quis identificar-se. O texto de Mateus 25,35-36 
‘não é um mero convite à caridade, mas uma página de crístologia que projeta um 
feixe de luz sobre o mistério de Cristo’. Nesse apelo a reconhecé-lo nos pobres e 
atribulados, revela-se o próprio coração de Cristo, os seus sentimentos e as suas 
opções mais profundas, com os quais se procura configurar todo o santo” (GeE, 
n. 96).

11. A evangelização e a santidade caminham juntas O discípulo missionário 
é fecundo na medida em que parte de Cristo e se santifica. “Somos chamados, no 
espírito da nova evangelização, a ser evangelizados e a evangelizar através da 
promoção de todos os batizados, para que assumam as suas tarefas como sal da 
terra e luz do mundo, onde quer que se encontrem” (GeE, n. 33).

- 4 - continua na página 49
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Celebração da Palavra de Deus
1º Domingo do Advento/Ano C – 02.12.2018

  - Atenção renovada à vinda do Senhor
  - Campanha para a Evangelização – “Evangelizar partindo de Cristo” – “Evangeli-JÁ”
  Cor litúrgica: ROXO                                                 Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

(Observação: Coroa do Advento, com velas coloridas, verde, branco, verme-
lho, roxo, englobando o ano litúrgico, em lugar especial, perto do altar - não 
em cima dele; também algum sinal do presépio, a ser ampliado a cada do-
mingo, deixando a imagem do Menino Jesus para a noite de Natal). 

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 414) Ref. /:Vem, Senhor, vem nos salvar! / Com teu 

povo vem caminhar!:/
Anim.: Iniciamos um novo ano litúrgico, o Advento, que nos re-

corda a vinda de Cristo no fim dos tempos e nos convida a preparar a solenidade 
anual de seu nascimento.  Entramos na preparação do Natal com a Campanha da 
Evangelização em andamento, convidando-nos a “evangelizar partindo de Cristo”.  

A. (Nº 26) 10. Em pé, vigilantes, juntos na oração,/ vamos ao seu encontro, lâm-
padas nas mãos.

11. Já chegou o tempo, o Senhor vem vindo!/ Venham, pelo deserto, um cami-
nho abrindo!

12. O Senhor nos chama para a conversão,/ a ele preparemos nosso coração.
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Senhor que sempre confirma nossa esperança de vida plena e nos renova com 

seus dons, pela força do Espírito Santo, em nossa fé, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Bênção da Coroa do Advento 
D. A Coroa de Advento é um dos símbolos que nos ajudam a viver o espírito deste tem-

po. Suas velas acesas progressivamente motivam nosso crescimento na preparação do 
nascimento de Cristo, a grande LUZ da humanidade. Invoquemos a bênção de Deus 
sobre ela e a graça de vivermos vigilantes este precioso tempo (pausa). 

D. Nós vos bendizemos, ó Deus de infinita misericórdia, porque nos enviais vosso 
Filho Unigênito para ser nosso Salvador, a quem queremos acolher de coração 
aberto. Aben†çoai esta coroa de Advento, sinal de preparação ao Natal que se 
aproxima. Concedei que, a cada semana, cultivemos a fé viva, a esperança firme 
e a caridade generosa, para oferecermos digna acolhida a Cristo, luz que ilumina 
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todos os povos. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor, que vive convosco na unidade 
do Espírito Santo.  

A. Amém.
(Enquanto alguém acende a 1ª vela [verde, esperança, cristãos esperando 2ª vinda de Cristo] 

todos podem cantar).
A. (nº 409) 1. Uma vela se acende / no caminho a iluminar...

A vida na liturgia
D. (.... início do Advento e novo Ano Litúrgico – Campanha para a Evangelização 

– “Evangelizar partindo de Cristo” - EvangeliJÁ / encontros e celebrações do 
Regional Sul 3 da CNBB – “Ele vem morar conosco!” / Dia de oração pelas vo-
cações e da partilha / ordenação episcopal do Bispo de Bagé, Frei Cleonir Paulo 
Dalbosco, em Barros Cassal, com Dom José de ordenante principal, neste sábado 
/ segunda-feira, retiro das coordenadoras paroquiais das zeladoras de capelinhas 
/ de segunda a quinta-feira, reunião dos bispos do Rio Grande do Sul, em Santa 
Rosa, Diocese de Santo Ângelo / ...)

Ato penitencial
D. Lembrando a dupla vinda de Cristo, no fim dos tempos e em todos os dias em 

nossa vida, a liturgia nos convoca a vivermos intensamente nossos compromissos 
em cada momento e em cada realidade. Peçamos perdão por nem sempre estarmos 
atentos aos apelos de Deus, deixando de realizá-los.

L. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que continuamente nos visitais com a graça do vosso Espírito, tende pie-

dade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus onipotente e bondoso...
A. Amém. 

D. OREMOS. Ó Deus todo-poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo 
de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao 
encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade 
dos justos. PNSrJC.

A. Amém. 
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2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 1º D. Adv. C, Paulinas-Paulus, p. 687-689)
Anim. Precisamos estar atentos e vigilantes para a vinda do Senhor agora e no fim 

dos tempos, caminhando na esperança “até que Ele venha”.

1ª Leitura: Jr 33,14-16 

Salmo: Sl 24(25)
S. Senhor, meu Deus, a Vós elevo a minha alma!
A. Senhor, meu Deus, a Vós elevo a minha alma!
S. 1. - Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,* e fazei-me conhecer a vossa es-

trada! - Vossa verdade me oriente e me conduza,* porque sois o Deus da minha 
salvação!

2. - 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.

3. - 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. 

2ª Leitura: 1Ts 3,12–4,2 

Evangelho: Lc 21,25-28.34-36 
A. Aleluia...
L. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei!
A. Aleluia...

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ____________________
A Igreja inicia o tempo do Advento na alegria e na esperança. Um tempo favo-

rável para direcionar o olhar para o Natal e preparar o coração para o Menino Jesus 
que vai nascer. Preparando-nos para o Natal, que se aproxima, possamos merecer e 
alcançar as bênçãos necessárias. Advento é tempo de espera e esperança, de atenção 
e vigilância, de alegre chegada e acolhida. 

O Evangelho deste 1º Domingo do Advento nos apresenta a necessidade de 
vivermos a vigilância permanente. Ser vigilante significa estar atento aos sinais de 
Deus que se manifestam no dia-a-dia. Significa permanecer de prontidão e agir para 
impedir que os falsos valores sufoquem os valores evangélicos. Jesus não quer es-
palhar medo e pavor. Suas palavras não estão indicando que a humanidade está 
encaminhada para uma inevitável catástrofe, mas são um apelo para abrir o coração 
para a esperança.
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O advento faz renascer a força da esperança e renova o entusiasmo das comu-
nidades. Pois a esperança cristã jamais será acomodação. Aguardamos o Cristo que 
vai nascer com uma atitude vigilante de alguém que sabe que é necessário preparar 
o coração para uma visita tão importante. Esperamos construindo gestos de amor e 
de fé, assim a vida se torna mais bela e repleta de amor. 

A certeza da presença de Deus e de seu amor em nossa vida nos faz viver em 
constante busca pela conversão. Para os discípulos de Jesus, a vigilância não é moti-
vo de medo, mas de expressão sincera do empenho cotidiano de fazer a fé coincidir 
com as práticas vividas.

A melhor maneira de manter a espera vigilante é por meio do amor e da ora-
ção constante. A vigilância é uma atitude existencial e libertadora que se manifesta 
na esperança ativa, na fé e no trabalho, nas relações humanas de cada dia, no com-
promisso com a justiça do Reino. 

Advento é um tempo oportuno de aprofundar e melhorar nossas relações e nos-
sa convivência na família, na comunidade, como sinal visível da nossa preparação ao 
Natal. Advento é também, tempo especial de escuta e atenção à Palavra de Deus. 

Na maioria das Igrejas, no início do Advento, é preparada uma coroa com 
quatro velas. Acendemos hoje a primeira vela da coroa de Advento, dando início à 
primeira semana deste tempo precioso. A cada final de semana a luz vai aumentando 
até chegarmos da Festa da Luz, Jesus, Luz do Mundo. 

Aguardemos vigilantes e esperançosos a vinda do Senhor. Que Maria, mãe de 
Jesus e nossa, nos ajude a irmos nos preparando para acolhermos o Deus Menino 
em nossa vida assim como Ela O acolheu. Participemos ativamente da Campanha 
da Evangelização, que nos apresenta o desafio de sermos evangelizadores, partindo 
sempre de Cristo, o fundamento de nossa fé e de nossa esperança.  

Meu abraço amigo e fraterno e que possamos fazer uma boa preparação para 
o Santo Natal. Natal para nós é Cristo

Dom José Gislon
Bispo Diocesano

Profissão da fé
(Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, ...

Oração dos fiéis
D. Na preparação da solenidade do Natal, apresentemos a Deus nossas preces, pe-

dindo-lhe, para a Igreja e para o mundo, os dons de sua bondade infinita.
A. Sede bondoso, Senhor, sede clemente.
L. 1. Para renovarmos nossa esperança na construção de um mundo fraterno, reze-

mos, irmãos.
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2. Para participarmos ativamente da missão da Igreja pelo nosso testemunho, pela 
nossa oração e por nossa doação de recursos pelo dízimo e pela Campanha da 
Evangelização, rezemos, irmãos.

3. Para que as diversas inciativas de ajuda aos necessitados neste tempo tenham 
continuidade ao longo do ano, rezemos, irmãos.

4. Para que os encontros de preparação ao Natal fortaleçam a união das famílias e 
das comunidades, rezemos, irmãos.

5. Para que a reunião dos Bispos do nosso Estado, de segunda a quinta-feira os revi-
gore em seu ministério pastoral, rezemos, irmãos. 

6. ...
D. Na prece comum ao Senhor da Messe em nossa Diocese, rezemos:
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai 

a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas 
e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às 
pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e 
de toda a humanidade. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim. A Deus, que nos deu a missão de cuidar da sua obra criadora pelo trabalho, 

apresentemos os frutos do nosso trabalho e nossa disposição de preparar-nos bem 
para o Natal.

A. (Nº 233) 1. Ofertar nossa vida queremos....
D. Recebei, ó Deus, estas oferendas que escolhemos entre os dons que nos 

destes, e a graça deste tempo de Advento nos ajude a alcançar o prêmio da 
redenção eterna. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus nosso louvor.
A. É justo e é nossa alegria.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos porque nos enviastes vosso 

Filho que, na sua primeira vinda, assumiu a nossa fragilidade humana para realizar 
vosso eterno plano de amor e conduzir-nos pelo caminho da salvação.

A. (Ref. do canto nº. 104 --- sem repetir) Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e 
Senhor, bendito sejais.

D. Nós vos bendizemos, ó Deus de misericórdia, vosso Filho nos garantiu vir uma 
segunda vez revestido de sua glória para conceder-nos em plenitude os bens pro-



- 10 -

metidos e que agora esperamos preparando-nos para acolhê-lo..
A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais.
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora 

no mundo inteiro, com nosso Papa Francisco, nosso Bispo José, nosso(s) padre(s) 
-----------, ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das 
comunidades.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais.
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria e os santos 

como nossos modelos de vida e nossos intercessores. Que seu testemunho de fide-
lidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais.
D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado 

entre nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, ben-
feitores de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...). Que eles 
vivam para sempre na vossa glória.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais.
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso 
Filho, nosso Senhor.

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança de filhos, rezemos 

como ele nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstia consagradas no 
sacrário e deixa no altar....)

D. Jesus glorificado continua conosco e se dá a nós como alimento de nossa cami-
nhada para a casa do Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Caminhando na esperança e na vigilância, com nossa participação na reali-

zação plena das promessas de Deus, contamos com o alimento do Pão do Altar.
A. (Nº 307) 1. Se deste pão, Senhor, nos alimentas,/ se .....
D. OREMOS! Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos vossos mistérios. Fazei 

que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu e, caminhando entre 
as coisas que passam, abraçar as que não passam. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
(Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de N. 

Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo.... 
novo bispo de Bagé, ordenado neste sábado, e por aquela Diocese do nosso Esta-
do/ Campanha para a Evangelização / Reunião dos Bispos, nesta semana / Voca-
ções /  ...)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
D. A vinda fi nal de Cristo não coincide com meros acontecimentos humanos, mes-

mo que catastrófi cos. Mas neles devemos ver um sinal de que tudo passa e um 
apelo a estarmos sempre vigilantes para o que é mais importante e não passa.

A (Canto Lit. 2008/16) Ref.: /:Abri as portas ao Salvador,/ Ficai atentos, é o Se-
nhor!:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento do seu Filho, 

em cuja vinda credes e cuja volta esperais; ele vos torne fi rmes na fé, alegres na 
esperança, solícitos na caridade. E para viverdes bem este Advento, abençoe-vos 
Deus onipotente e compassivo, Pai e o Filho e o Espírito Santo.

A. Amém. 
D. A esperança pela vinda do Senhor vos anime no caminho da vida; ide em paz e o 

Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

A Celebração do Advento:
O Advento deve ser celebrado com sobriedade e com discreta alegria. Não 

se canta o Glória, para que na festa do Natal os fi éis se unam aos anjos e entoem 
este hino como algo novo, dando glória a Deus pela salvação que realiza no meio 
de nós. Pelo mesmo motivo, o diretório litúrgico orienta que fl ores e instrumen-
tos sejam usados com moderação, “para que não seja antecipada a plena alegria 
do Natal de Jesus”. Também o presépio, não pode estar completo já no primeiro 
domingo deste tempo. Imagem do Menino Jesus, só na noite de Natal. As vestes 
litúrgicas (casula, estola, etc.) são de cor roxa, bem como o pano que recobre o am-
bão, como sinal de conversão em preparação para a festa do Natal, com exceção 
do terceiro domingo do Advento, Domingo da Alegria, cuja cor tradicionalmente 
usada é o rosa, para revelar a alegria da vinda do libertador que está próximo.

Evangelização, missão e santifi cação
8. O ponto dc partida de todos os projetos de evangelização deve ser a pessoa de 

Jesus O evangelizador vive da graça de Jesus e, à medida que se doa à Igreja e à socie-
dade, santifi ca-se. “Esta missão tem o seu sentido pleno em Cristo e só se compreende 
a partir dele No fundo, a santidade consiste em viver em união com Ele os mistérios 
da sua vida; consiste em associar-se de uma maneira única e pessoal ã morte e ressur-
reição do Senhor, em morrer e ressuscitar contmuamente com Ele. Mas pode também 
envolver a reprodução na própria existência de diferentes aspectos da vida terrena de 
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Jesus: a vida oculta, a vida comunitária, a proximi dade aos últimos, a pobreza e outras 
manifestações da sua doação por amor” (GeE, n. 20 – do Texto Base da CamD. para 
a Evangelização 2018).

Lembretes: 
- 03, 08h30, reunião com representantes paroquiais do Apostolado da Oração, no 

Centro Diocesano; 08h30, retiro das coordenadoras paroquiais das zeladoras das 
capelinhas, no Santuário de N. Sra. da Santa Cruz.

- De segunda a quinta-feira, reunião dos bispos do Regional Sul 3, em Santa Rosa.
- Quarta-feira, reunião da assessoria regional do serviço de evangelização da juven-

tude, na sede do Secretariado Regional da CNBB.
- Quinta-feira, às 08h30, reunião da Área Pastoral de Erexim.
- Sexta-feira, 19h, Crismas, na Capela de Floriano Peixoto, Paróquia Imaculada 

Conceição, Getúlio Vargas. 
- Sábado, Imaculada Conceição de Nossa Senhora - das 08h30 às 11h30, no Centro 

Diocesano, reunião das assessoras da Infância e Adolescência Missionária; 18h, 
Crismas, igreja Imaculada Conceição, Getúlio Vargas. 

- Domingo, 2º do Adv. B, 09h30min, Crismas na igreja Imaculada Conceição, Ge-
túlio Vargas.

Leituras da semana:
dia 03, 2ªf, S. Francisco Xavier: Is 2,1-5; Sl 121(122); Mt 8,5-11; dia 04, 3ªf, 
S. João Damasceno Is 11,1-10; Sl 71(72); Lc 10,21-24; dia 05, 4ªf: Is 25,6-10a; 
Sl 22(23); Mt 15,29-37; dia 06, 5ªf: S. Nicolau: Is 26,1-6; Sl 117(118); Mt 
7,21.24-27; dia 07, 6ªf, Sto. Ambrósio: Is 29,17-24; Sl 26(27); Mt 9,27-31; dia 
08, sáb. Imaculada Conceição de Nossa Senhora: Gn 3,9-15.20; Sl 97(98); Ef 
1,3-6.11-12; Lc 1,26-38; dia 09, dom., 2º do Advento: Br 5,1-9; Sl 125(126); Fl 
1,4-6.8-11; Lc 3,1-6; (O Precursor).

Oração da Campanha para a evangelização
Deus, nosso Pai, quereis a salvação de todos os povos da terra. / Nós vos pedi-

mos que susciteis em nós o compromisso com a Evangelização, para que conheçam 
a vida que de vós provém. / Nós vos pedimos que nossos projetos evangelizadores 
sirvam para nossa santifi cação e da sociedade inteira que, assim, será justa, fraterna 
e solidária. / Nós vos pedimos que, em nossas comunidades e em toda a Igreja no 
Brasil, cresça o sentimento de partilha e que, por meio do testemunho de comunhão 
e da Coleta para a Evangelização, todas as comunidades recebam a força do Evan-
gelho. – Amém.

Site da Diocese de Erexim:
http://www.diocesedeerexim.org.br

Livraria Diocesana, no Centro de Pastoral, Av. Sete de Setembro, 1251.
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Celebração da Palavra de Deus
2º Domingo do Advento/Ano C – 09.12.2018

  - Abrir caminho para a ação misericordiosa de Deus pela salvação da humanidade
  - Campanha para a Evangelização – “Evangelizar partindo de Cristo” – “Evangeli-JÁ”
  Cor litúrgica: ROXO                                                 Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS
(Nº 26) 10. Em pé, vigilantes, juntos na oração,/ vamos ao seu 

encontro, lâmpadas nas mãos
11. Já chegou o tempo, o Senhor vem vindo!/ Venham, pelo 

deserto, um caminho abrindo!
Anim. No ruído das propagandas consumistas deste tempo e das 

inúmeras informações dos mais diversos meios de comunicação, 
somos convidados a ouvir a voz profética que clama pedindo 
para preparar o caminho do Salvador, na esperança e no júbilo do encontro com 
Ele. 

 (Canto Lit. 2008/17) Ref.: /:Abri as portas ao Salvador,/ ficai .............
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A vida e a salvação que Deus oferece em seu Filho Jesus Cristo, pela ação do 

Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
(Alguém acende a 2ª vela da coroa do Advento [branca, paz, profetas-Isaías] en-

quanto o P. diz).
D. A luz de Cristo, cujo Natal preparamos neste Avento, nos ajude a aguardá-lo 

numa vida pura e sem mancha e em paz! 
A.(nº409) 2. A segunda vela acesa / vem a vida ...

A vida na liturgia
D. (... Campanha para a Evangelização – “Evangelizar partindo de Cristo” - Evan-

geliJÁ / encontros e celebrações do Regional Sul 3 da CNBB – “Ele vem morar 
conosco!” ... / segunda-feira, Dia Universal dos Direitos Humanos / Quinta-feira, 
encontro ecumênico de Natal, na Catedral / Sábado próximo, de manhã, ordena-
ção presbiteral do Diác. Edegar Passaglia em Faxinalzinho, Paróquia de Benjamin 
Constant do Sul)

Ato penitencial
D. Atentos ao chamado divino à conversão, com toda a confiança peçamos a Deus 

o perdão de nossos pecados e a disposição do coração de acolher sua Palavra e 
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realizá-la, para celebrarmos bem o nascimento do Redentor.
L. Senhor, que nunca vos cansais de perdoar, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que vindes salvar o que estava perdido, tende piedade de nós. 
A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que vindes criar um mundo novo, tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós. 
D. Deus rico em misericórdia...
A. Amém. 
D. OREMOS. Ó Deus todo-poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedi-

mos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do 
vosso Filho, mas, instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitu-
de de sua vida. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 2º D. Adv. C, Paulinas-Paulus, p. 690-692)
Anim. Na prática da justiça e do amor, vencemos as aflições da vida e podemos, na 

esperança de revestir-nos da glória de Deus.
1ª Leitura: Br 5,1-9 

Salmo: Sl 125(126)
S. Maravilhas fez conosco o Senhor: exultemos de alegria!
A. Maravilhas fez conosco o Senhor: exultemos de alegria!
S. 1. - Quando o Senhor reconduziu nossos cativos,* parecíamos sonhar; - encheu-

-se de sorriso nossa boca,* nossos lábios, de canções. 
2. - Entre os gentios se dizia: “Maravilhas*/ fez com eles o Senhor!” - Sim, maravi-

lhas fez conosco o Senhor,* exultemos de alegria!
3. - Mudai a nossa sorte, ó Senhor,* como torrentes no deserto. - Os que lançam as 

sementes entre lágrimas,* ceifarão com alegria.
4. - Chorando de tristeza sairão,* espalhando suas sementes; - cantando de alegria 

voltarão,* carregando os seus feixes! 

2ª Leitura: Fl 1,4-6.8-11 

Evangelho: Lc 3,1-6  
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia!:/ 
L. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Toda a carne há de ver a 

salvação do nosso Deus.
A. Aleluia...
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Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _____________________
Neste domingo, o segundo do Advento, chega até nós, pela voz de João Ba-

tista, um forte apelo a endireitarmos os caminhos para a vinda do Senhor. É preciso 
reconhecer que, ainda, andamos por estradas tortuosas de injustiça, da corrupção e 
da violência, que paralisam e consomem nossas energias. 

Neste tempo do Advento somos convidados a preparar nosso coração. Afinal, 
nosso coração é a manjedoura onde Jesus quer nascer. O Advento afasta o pessi-
mismo, ao proporcionar um clima de alegre expectativa. Faz renascer a força da 
esperança, que renova o entusiasmo de nossas comunidades. 

O Evangelho nos apresenta João Batista exercendo um ministério profético 
no deserto. Não se pode esquecer o sentido simbólico do deserto: terra ressequida, 
estéril. A realidade do deserto também nos ensina que é importante olharmos para 
aquilo que é essencial em nossa vida.  É importante também aprender a partilhar e 
ser solidário com os irmãos e irmãs. A realidade do deserto também nos ensina a 
confiar em Deus.

Advento é tempo de preparar o caminho. Mas a estrada a preparar já não é 
mais a que atravessa o deserto, é outra: a que vai da mente ao coração. Um caminho, 
geralmente, cheio de dificuldades e obstáculos que impedem a aproximação entre 
Deus e a criatura humana.

Acendendo hoje a segunda vela da Coroa do advento somos convidados a 
irmos aumentando a luz em nós, abrindo espaço e iluminando mais e mais nosso co-
ração, nossa família. Somos filhos e filhas da Luz e não das trevas. O Menino Deus 
que vem nos diz: “Eu sou a Luz do Mundo”, mas também nos diz: “Vós sois a luz 
do mundo”. Devemos viver, portanto, como pessoas iluminadas. 

No Evangelho, João Batista, mediante o batismo de conversão, ajuda a abrir o 
coração das pessoas para que possam ver e experimentar a salvação de Deus. Lucas 
é o evangelista da universalidade. Ao longo do seu Evangelho procura mostrar que 
Jesus veio para todos. Que a salvação de Deus é oferecida a todos. 

A conversão nos convida a uma mudança na forma de viver, de pensar e de 
agir. Um novo céu e uma nova terra surgem a partir da transformação do nosso 
coração. Preparar o caminho do Senhor é convidar a uma conversão urgente, que 
elimine o egoísmo, que destrua os esquemas de injustiça, de corrupção, de maldade 
e de morte. Preparar o caminho do Senhor é orientar nossa vida para Deus, fazendo 
com que Jesus  e os seus  ensinamentos passem a ocupar o primeiro lugar no nosso 
coração e em nossas vidas.

Neste Advento, procuremos nos preparar bem para o Natal que se aproxima, 
busquemos a conversão da mente e do coração e também procuremos participar 
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juntos dos encontros de preparação para o Natal e intensificando nossa presença na 
comunidade. 

Que o bom Deus vos abençoe e continuemos firmes na caminhada de prepa-
ração para o Natal. 

                             Dom José Gislon
          Bispo Diocesano

Profissão da fé
(--- sugere-se a fórmula da página 14 do livro de cantos ao redor da mesa...

Oração dos fiéis
D. A Deus, nosso Pai, que ouve nossas súplicas e renova continuamente nossa espe-

rança, apresentemos nossas preces comunitárias.
A. Em vosso imenso amor, atendei-nos, Senhor.
L. 1. Para que nesta preparação ao Natal todas as pessoas dediquem mais tempo para 

à oração, à leitura da Bíblia, à celebração da comunidade e ao diálogo na família, 
peçamos, irmãos. 

2. Para que o diácono Edegar Passaglia, a ser ordenado padre sábado próximo em 
Faxinalzinho possa realizar frutuoso ministério em nossa Diocese, peçamos, ir-
mãos.

3. Para que a ordenação presbiteral de Edegar Passaglia motive mais jovens à voca-
ção sacerdotal, peçamos irmãos.

4. Para que a Campanha para a Evangelização revigore o compromisso de todos 
com a ação da Igreja, também em suas necessidades financeiras, peçamos, irmãos.

5. Para que a Maria Santíssima, concebida sem pecado original, nos conceda viver 
a santidade na alegria do serviço a Deus e aos irmãos, como ela, peçamos, irmãos. 

6. ... 
D. Solidários com a Igreja Católica no Brasil, rezemos juntos a oração da Campanha 

para a Evangelização:
A. Deus, nosso Pai, quereis a salvação de todos os povos da terra. / Nós vos 

pedimos que susciteis em nós o compromisso com a Evangelização, para que 
conheçam a vida que de vós provém. / Nós vos pedimos que nossos projetos 
evangelizadores sirvam para nossa santificação e da sociedade inteira que, 
assim, será justa, fraterna e solidária. / Nós vos pedimos que, em nossas co-
munidades e em toda a Igreja no Brasil, cresça o sentimento de partilha e 
que, por meio do testemunho de comunhão e da Coleta para a Evangelização, 
todas as comunidades recebam a força do Evangelho. – Amém.
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3. RITO DE OFERTA
Anim. A melhor preparação para o Natal é a prática da justiça, cujos frutos podemos 

apresentar a Deus neste rito.
(Nº 218) Ref. Esta mesa nos ensina todo bem ....
D. Acolhei, ó Deus, com bondade, nossas humildes preces e oferendas, e, como não 

podemos invocar os nossos méritos, venha em nosso socorro a vossa misericórdia. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação 
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos nosso louvor ao Senhor.
A. É justo e é nossa alegria 
D. Nós vos bendizemos, ó Pai, porque nos dais este tempo de preparação do Natal 

de vosso Filho, que nos enviais com a força de vosso Espírito para estabelecer a 
justiça, no amor e na verdade.

A. Nós vos louvamos porque nos salvais e conosco caminhais.
D. Nós vos louvamos, ó Deus de misericórdia, porque vosso Filho, nascido da Vir-

gem Maria em nossa humanidade, nos une à vossa divindade.
A. Nós vos louvamos porque nos salvais e conosco caminhais.
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora no 

mundo inteiro, com nosso Papa ...., nosso Bispo ...., nosso(s) padre(s) -----------, 
ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das comunida-
des.

A. Nós vos louvamos porque nos salvais e conosco caminhais.
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria e os santos 

como nossos modelos de vida e nossos intercessores. Que seu testemunho de fide-
lidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.

A. Nós vos louvamos porque nos salvais e conosco caminhais.
D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado 

entre nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, ben-
feitores de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...). 
Que eles vivam para sempre na vossa glória.

A. Nós vos louvamos porque nos salvais e conosco caminhais.
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso 
Filho, nosso Senhor.

A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. São Paulo nos diz que o Espírito Santo nos faz dirigir-nos a Deus chamando-o de 

Pai. Inspirados por ele, rezemos como Cristo nos ensinou: Pai nosso... (o/a minis-
tro/a busca o cibório e coloca sobre o altar...)

D. Somos felizes por podermos participar da mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do mundo!

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Para nós, o anúncio de João Batista se realizou, pois chegamos ao conheci-

mento da Salvação de Deus. Pela comunhão eucarística, somos fortalecidos para 
ajudar outras pessoas a conhecê-la.

A. (Nº 413) Ref. /:Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar...
D. OREMOS Alimentados pelo pão espiritual, nós vos suplicamos, ó Deus, 

que, pela participação nesta eucaristia, nos ensineis a julgar com sabedoria 
os valores terrenos e colocar nossas esperanças nos bens eternos. Por Cris-
to, nosso Senhor.

A. Amém. 
(Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de N. 

Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo.... 
Diácono Edegar Passaglia, a ser ordenado padre para a Diocese no próximo sába-
do, em Faxinalzinho / Campanha para a Evangelização / dia Mundial dos Direitos 
Humanos, nesta segunda-feira / Vocações /  ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: É necessário viver intensamente a exortação de João Batista, voz que clama 

no deserto, de preparar o caminho do Senhor para que todas as pessoas conheçam 
a Salvação de Deus.

A. (Canto Lit. 2011/13) Servir a vós, ó Deus, e aos irmãos também;/ amar de co-
ração, perseverar no bem:/ eis vossa lei de Pai, eis nossa lei de irmãos: /:unir 
os corações e abrir as mãos!:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento de seu Filho, vos 

torne firmes na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade e vos recompense 
com a vida eterna quando vier de novo em sua glória. E abençoe-vos Deus cle-
mente e indulgente, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém. 
D. A esperança pela vinda do Senhor vos anime no caminho da vida; ide em paz e o 

Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 
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 Lembretes:
- Segunda-feira, Dia Universal dos Direitos Humanos – 19h, reunião da Coordena-

ção de Pastoral, no Centro Diocesano.
- Terça-feira, às 16h, reunião de formadores.
- Quinta-feira, encontro ecumênico de Natal, na Catedral, integrando as celebrações 

do centenário da Paróquia.
- Sábado, 09h30, ordenação presbiteral do diácono Edegar Passaglia, na igreja N. 

Sra. da Salette, Faxinalzinho, Paróquia São Roque de Benjamin Constant do Sul.
- Domingo, 3º do Adv.B, encerramento da Campanha da Evangelização com a res-

pectiva coleta.
 

Leituras da semana:
dia 10/12, 2ªf: Sta. Joana Francisca de Chantal: Is 35,1-10; Sl 84(85); Lc 5,17-
26; dia 11/12, 3ªf, S. Dâmaso I:  Is 40,1-11; Sl 95(96); Lc 11,37-41; dia 12/12, 
4ªf: Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da América Latina: Gl 4,4-7; Sl 
95(96); Lc 1,39-47; dia 13/12, 5ªf: Sta. Luzia: Is 41,13-20; Sl 144(145); Mt 
11,11-15; dia 14/12, 6ªf, S. João da Cruz: Is 48,17-19; Sl 1,1-2.3.4 e 6; Mt 11,16-
19; dia 15/12, sáb., Eclo 48,1-4.9-11; Sl 79(80); Mt 17,10-13; dia 16/12, Dom, 
3º do Adv. B: Sf 3,14-18a; Cânt. Is 12,2-3.4bcd.5-6(R/.6); Fl 4,4-7; Lc 3,10-18 
(Testemunho de João Batista);

Coleta para a Evangelização – sábado e domingo próximos:
A Campanha para a Evangelização promove a comunhão e a partilha de bens 

entre as Igrejas particulares católicas no Brasil. Com a coleta desse ano, pretende-se 
apoiar as inúmeras iniciativas da Igreja no Brasil no serviço da evangelização, da 
dinamização das pastorais, na luta pela justiça social, nas experiências missionárias 
das Igrejas irmãs e na missão além-fronteiras. O gesto concreto de colaboração da 
Coleta será partilhado, solidariamente, entre as arquidioceses, dioceses e prelazias, 
que receberão 45% dos recursos; os 18 regionais da CNBB que terão 20%; e o Se-
cretariado-Geral da CNBB que contará com 35% das contribuições.  (Texto Base da 
Camp. para a Evang.)

Site da Diocese de Erexim:
http://www.diocesedeerexim.org.br

Livraria Diocesana, no Centro de Pastoral, Av. Sete de Setembro, 1251.



- 20 -

Celebração da Palavra de Deus
3º Domingo do Advento/Ano C – 16.12.2018

  -  Alegria pela proximidade do Senhor e preparação para sua chegada 
  - Campanha para a Evangelização – “Evangelizar partindo de Cristo” – “Evangeli-JÁ”
 Cor litúrgica: ROXO                                       Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS
A. (Ref. nº 144) /:Quero cantar ao Senhor sempre enquanto eu 

viver./ Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder!:/
Anim.: Na preparação da celebração do nascimento de Cristo do 

ano que foi dedicado aos leigos e leigas, na proximidade do Na-
tal, somos convidados à alegria, mesmo em meio a muitas difi-
culdades, porque Deus nos dá força e nos mostra o caminho para 
superá-las. 

A. (Nº 417) 1. Vinde de novo, Senhor, vinde nascer entre ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação 

do Espírito Santo, esteja convosco. 
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
(Alguém acende a 3ª vela da coroa de advento [rosa, alegria, João Batista] 
D. Na proximidade do Natal, neste ano que foi dedicado aos leigos e leigas, somos 

convidados a vibrar de contentamento em Cristo, luz do mundo, que vem destruir 
as trevas do mal. 

A. (nº. 409) Na terceira vela temos / a esperança ...

A vida na liturgia
D. (...Campanha para a Evangelização – “Evangelizar partindo de Cristo” - Evan-

geliJÁ / encontros e celebrações do Regional Sul 3 da CNBB – “Ele vem morar 
conosco!”/ Neste sábado, de manhã, ordenação presbiteral do Diác. Edegar Passa-
glia em Faxinalzinho, Paróquia de Benjamin Constant do Sul – sua primeira missa 
neste domingo / encontros de grupos de famílias e de empresas na proximidade 
do Natal...)

Ato penitencial
D. O Papa nos diz que a misericórdia de Deus nos abre o coração à esperança de 

sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Alegres pela 
manifestação especial da misericórdia divina neste tempo de Advento, peçamos a 
Deus o perdão de que precisamos para celebrar bem o Natal. 

L. Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz, tende piedade de nós.
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A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que vindes recuperar a alegria aos tristes e desanimados, tende piedade 

de nós. 
A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que vindes criar um mundo novo, tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós. 
D. Deus Criador e Pai...
A. Amém. 
D. OREMOS. Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando fervo-

roso o natal do Senhor, dai chegarmos às alegrias da salvação e celebrá-las 
sempre com intenso júbilo na solene liturgia. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 3º D. Adv. C, Paulinas-Paulus, p. 693-695)
Anim.: A proximidade do Senhor é motivo de alegria e ao mesmo tempo exortação 

de mudança profunda de vida, praticando a solidariedade, evitando a injustiça e a 
dominação. 

1ª Leitura: Sf 3,14-18a 

Salmo: Is 12,2-3
S. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, / porque é grande em vosso meio o 

Deus Santo de Israel. 
A. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, / porque é grande em vosso 

meio o Deus Santo de Israel. 
S. 1. - Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo;* o Senhor é minha força, 

meu louvor e salvação. - Com alegria bebereis no manancial da salvação,* e direis 
naquele dia: Dai louvores ao Senhor. 

2. - Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas,* entre os povos proclamai 
que seu nome é o mais sublime. - Louvai cantando ao nosso Deus,* que fez pro-
dígios e portentos. 

3. - Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas!* Exultai cantando alegres, 
habitantes de Sião, - porque é grande em vosso meio* o Deus Santo de Israel!

2ª Leitura: Fl 4,4-7 

Evangelho: Lc 3,10-18 
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção; enviou-me a fazer feliz procla-

mação!
A. Aleluia...
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Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _____________________
O Natal se aproxima e a alegria começa a tomar conta do nosso coração. 

Como está nossa preparação para o natal?  Esta proximidade do natal deve nos 
tornar mais sensíveis aos outros, nos motivar para abrirmos nosso coração e nossa 
mente a Deus, que vem ao nosso encontro e quer fazer morada em nossa vida, em 
nossa família e comunidade. O Natal faz acontecer o milagre da paz e da esperança.

O Evangelho de hoje nos apresenta a pergunta que normalmente nasce de um 
coração arrependido e que quer mudar: “Que devo fazer?” Todos devem fazer-se 
essa pergunta. Mas cabe a cada um corrigir o seu próprio caminho. Vimos no Evan-
gelho que João Batista condena alguns vícios, como o apego aos bens materiais, o 
egoísmo que não deixa repartir e a ganância de querer sempre mais.

A conversão exige o desapego, que se expressa muitas vezes no partilhar o 
que se tem e o que se é com os necessitados. O cristianismo é, por excelência, uma 
religião de partilha. Outro vício a ser superado é a ganância, que provoca a fraude 
e o roubo. Ela está no nosso coração como o sangue nas veias. Santo Antônio, num 
sermão quaresmal, dizia que todos os que bebem água do poço da ganância de novo 
terão sede, e cada vez mais.

A comparação entre o batismo com água e o batismo com o Espírito Santo, 
destacada no Evangelho, realça bem a diferença que há entre João Batista e Jesus. 
Um é profeta. O outro é o Filho de Deus. Santo Agostinho diria: João Batista é a voz 
no tempo, Jesus é a Palavra eterna. O batismo com água era um símbolo de purifi-
cação. O Batismo com o Espírito Santo é santificação, participação na vida de Deus. 

Mudar de vida não é fácil. Porém, o Natal só tem sentido se tivermos a cora-
gem de desencadearmos mudanças. E a maior e mais difícil mudança é a do coração. 

Durante o tempo do Advento, a Igreja realiza a Campanha para a Evangeliza-
ção e, este ano a Campanha nos recorda a necessidade de Evangelizarmos a partir de 
Cristo. Cristo é o fundamento de nossa vida, de nossa fé, de nossa ação missionária. 
O objetivo principal desta Campanha é despertar em nós o compromisso com a evan-
gelização e a solidariedade de todos os católicos no sustento da atividade pastoral 
da Igreja. Precisamos fazer mais para sustentar a ação evangelizadora da nossa Igreja no 
Brasil a partir de nossos próprios esforços e recursos. 

Neste terceiro domingo do Advento a Igreja realiza a coleta para a Evangeli-
zação, que possamos confirmar nossa generosidade e solidariedade por esta causa 
tão nobre e necessária. Que nossa colaboração possa ajudar para que outras pessoas 
possam, como “discípulas e missionárias”, evangelizar onde nós não podemos estar.

Nos lembremos: natal para nós é Jesus. Não podemos esquecer de Jesus em 
meio a tantos apelos comerciais deste período.  .Que o Bom Deus continue nos 
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acompanhando nesta caminhada de preparação para o Santo Natal e que Maria nos 
ajude a compreendermos o verdadeiro sentido do natal em nossas vidas.  Um abraço 
fraterno a todos vocês!

Dom José Gislon
               Bispo Diocesano

Profissão da fé

Oração dos fiéis
D. A Deus que envolve a todos com sua misericórdia, abramos o coração em prece 

pelas nossas necessidades e as dos irmãos e irmãs. 
A. Manifestai a todos, Senhor, a vossa glória!
L. 1. Para que os missionários mantenham sempre o ardor e a perseverança na ação 

evangelizadora nos desertos do mundo, peçamos ao Senhor. 
2. Por todas as pessoas que passam por momentos de angústia e tristeza, a fim de que 

possam viver a alegria da consolação de Deus e dos irmãos, peçamos ao Senhor.
2. Para que Pe. Edegar Passaglia, ordenado presbítero para nossa Diocese neste sá-

bado em Faxinalzinho, conte sempre com a graça de Deus e a nossa colaboração 
em seu ministério, peçamos ao Senhor.

3. Para que a Campanha para Evangelização, com sua coleta neste sábado e domin-
go, nos disponha à permanente participação ativa na missão da Igreja, peçamos 
ao Senhor.

4. Para que os diversos encontros deste tempo confirmem em todos o compromisso 
na convivência fraterna e pacífica, peçamos ao Senhor.

5. Pelo nosso Papa Francisco que sempre pede oração por ele em sua missão e para 
que a Igreja supere as forças do mal, peçamos ao Senhor.

6. ...
D. No compromisso comum pela ação missionária da Igreja em nosso País, rezemos 

juntos a oração da Campanha para a Evangelização:
A. Deus, nosso Pai, quereis a salvação de todos os povos da terra. / Nós vos 

pedimos que susciteis em nós o compromisso com a Evangelização, para que 
conheçam a vida que de vós provém. 

D. Nós vos pedimos que nossos projetos evangelizadores 
A. sirvam para nossa santificação e da sociedade inteira que, assim, será justa, 

fraterna e solidária. 
D. Nós vos pedimos que, em nossas comunidades e em toda a Igreja no Brasil,
A. cresça o sentimento de partilha e que, por meio do testemunho de comunhão 

e da Coleta para a Evangelização, todas as comunidades recebam a força do 
Evangelho. – Amém.
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3. RITO DE OFERTA
Anim.: Colaboramos com a obra evangelizadora da Igreja rezando por ela, partici-

pando ativamente da comunidade e oferecendo nossos recursos, como podemos 
fazer agora na coleta da Campanha para a Evangelização. É expressão concreta de 
nossa oferta generosa a Deus. 

A. (Nº 224) 1. Um coração para amar....
D. Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar estes dons da nossa devoção, para que, 

ao vivermos a preparação do Santo Natal, se realizem em nós as maravilhas da 
salvação. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação 
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus nosso louvor.
A. É justo e é nossa alegria.
D. Sim, ó Deus, é nosso dever, mas também nossa alegria cantar sempre vosso 

louvor porque nos dais este tempo de alegre espera pela vinda de vosso Filho 
para celebrarmos o mistério de seu Natal, a fim de que nos encontre vigilantes em 
oração e praticando a justiça. 

A. (Ref. do número 350) Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor 
D. Nós bendizemos Deus de infinita misericórdia porque enviastes os profetas para 

anunciarem a vinda do Salvador, escolhestes da Virgem de Nazaré para ser sua 
Mãe e fizestes surgir João Batista para mostra-lo presente em nossa realidade.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Nós vos louvamos vosso Filho vem sempre ao nosso encontro na pessoa de cada 

irmão e irmã para que o acolhamos na fé e o testemunhemos no amor sincero, 
enquanto preparamos o seu Reino.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
Nós vos bendizemos, ó Deus, porque por vosso Espírito Santo conduzis vossa 

Igreja e a renovais a cada em sua missão de anunciar a salvação a toda a huma-
nidade, com o Papa Francisco, com nosso Bispo José, com nossos(s) padre(s) 
_________________, com os ministros e todos os outros que estão a serviço das 
comunidades.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Nós vos somos agradecidos, ó Deus, por todas as pessoas que buscam a verda-

de, praticam a justiça, defendem o direito dos pobres, promovem os excluídos e 
constroem a paz.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Lembramos com gratidão nossos falecidos, membros de nossas famílias, partici-
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pantes de nossa comunidade, entre eles _______________. Acolhei-os na assem-
bleia dos justos e dai-nos sempre a sua intercessão. 

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Sede propício à nossa louvação, ó Deus, porque feita em nome de quem nos 

garantiu que em nome dele sempre nos escutais, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso 
Senhor.

A. Amém. 
D. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança de filhos, rezemos 

como ele nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstia consagradas no 
sacrário e deixa no altar....)

D. O Senhor nos disse que é o Pão vivo descido do céu e quem dele se alimenta tem 
a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus....

A. Senhor eu não sou digno....
Rito da Comunhão Eucarística
D. Vigilantes na fé e na oração neste tempo de Advento, rezemos como Cristo nos 

ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstia consagradas no sacrário e deixa 
no altar....)

D. O Senhor, cujo Natal preparamos é a luz do mundo. Quem anda com Ele caminha 
nas trevas, mas tem a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus....

A. Senhor, eu  não sou digno...
Anim.: Os encontros deste tempo reforçam relações de amizade e de profissão. A 

comunhão eucarística revigora nossa união com Cristo e com os irmãos. 
A. (Nº 411) 1. Natal se aproxima, é tempo de amor...
D. OREMOS Imploramos, ó Pai, vossa clemência para que estes sacramentos 

nos purifiquem dos pecados e nos preparem para as festas que se aproxi-
mam. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
(Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de N. 

Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo.... 
Pelo novo padre da Diocese, Edegar Passaglia, ordenado neste sábado em Faxi-
nalzinho / Campanha para a Evangelização / Vocações /  encontros de grupos de 
famílias e de empresas e de instituições por ocasião do Natal...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. João Batista deu indicações práticas aos soldados, aos cobradores de impos-

tos e às pessoas que lhe pediam o que deveriam fazer para acolher o Messias. O 
que cada um de nós percebe que deve realizar para celebrar bem o Natal? 

A. (Canto Lit. 2008/9 e 2014/9) Ref.: /: Que nossos olhos não se fechem à tua 
graça que nos renova.
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Cremos, Senhor, e seguiremos os teus caminhos por toda a vida.:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que nesta preparação ao Natal, Deus vos ajude a viver a conversão, o perdão, o 

amor. Que Ele faça dar frutos os esforços de todas as pessoas que trabalham por 
um mundo melhor. E que vos abençoe Deus benigno e fonte do amor, Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém

A. Amém.
D. Alegrai-vos sempre no Senhor. Que a vossa bondade seja conhecida por todos. 

Ide em paz e o Senhor vos acompanhe; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Evangelizar partindo de Cristo
O ponto de partida de todos os projetos de evangelização deve ser a pessoa 

de Jesus. O evangelizador vive da graça de Jesus e, à medida que se doa à Igreja 
e à sociedade, santifica-se. “Esta missão tem o seu sentido pleno em Cristo e só se 
compreende a partir dele. No fundo, a santidade consiste em viver em união com 
Ele os mistérios da sua vida; consiste em associar-se de uma maneira única e pes-
soal à morte e ressurreição do Senhor, em morrer e ressuscitar continuamente com 
Ele. Mas pode também envolver a reprodução na própria existência de diferentes 
aspectos da vida terrena de Jesus: a vida oculta, a vida comunitária, a proximidade 
aos últimos, a pobreza e outras manifestações da sua doação por amor” (GeE, n. 20).

Jesus envia seus discípulos missionários para irem sem medo. “A santidade 
é ousadia, é impulso evangelizador que deixa uma marca neste mundo. Para isso 
ser possível, o próprio Jesus vem ao nosso encontro, repetindo-nos com serenidade 
e firmeza: ‘Não tenhais medo’ ‘(Mc 6,50). ‘Eis que estou convosco todos os dias, 
até o fim dos tempos’ (Mt 28,20). Essas palavras nos permitem partir e servir com 
aquela atitude cheia de coragem que o Espírito Santo suscitava nos Apóstolos, im-
pelindo-os a anunciar Jesus Cristo. Ousadia, entusiasmo, falar com liberdade, ardor 
apostólico” (GeE, n 129).

O evangelizador é aquele que parte de Jesus para encontrá-lo presente nos 
irmãos, nas irmãs, principalmente nos mais pobres: “Se verdadeiramente partimos 
da contemplação de Cristo, devemos saber vè-lo sobretudo no rosto daqueles com 
quem Ele mesmo quis identificar-se. O texto de Mateus 25,35-36 ‘não é um mero 
convite à caridade, mas uma página de cristologia que projeta um feixe de luz sobre 
o mistério de Cristo! Nesse apelo a reconhecê-lo nos pobres e atribulados, revela-se 
o próprio coração de Cristo, os seus sentimentos e as suas opções mais profundas, 
com os quais se procura configurar todo o santo” (GeE, n. 96).

A evangelização e a santidade caminham juntas O discípulo missionário é 
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fecundo na medida em que parte de Cristo e se santifi ca. “Somos chamados, no 
espírito da nova evangelização, a ser evangelizados e a evangelizar através da pro-
moção de todos os batizados, para que assumam as suas tarefas como sal da terra 
e luz do mundo, onde quer que se encontrem” (GeE, n. 33 – Texto Base da Camp. 
para a Evang.).

 Oração do Advento:
Vinde, Senhor Jesus, nascer nesta terra empobrecida; vinde renovar a espe-

rança deste povo marcado pela angústia e sofrimento; vinde como luz da verdade 
neste tempo de tantas mentiras e falsidades; vinde tirar-nos do comodismo para 
assumirmos com decisão o compromisso transformador da fé na família e na comu-
nidade; vinde fortalecer nossa união para partilhar nossa vida e nossos bens; vinde 
libertar nossos corações do pecado para vivermos reconciliados convosco e com os 
irmãos; vinde trazer a paz para todos. Amém.

Leituras da semana: dia 17/12, 2ªf: Gn 49,2.8-10; Sl 71(72); Mt 1,1-17; dia 
18/12, 3ªf, Jr 23,5-8; Sl 71(72); Mt 1,18-24; dia 19/12, 4ªf, Jz 13,2-7.24-25a; Sl 
70(71); Lc 1,5-25; dia 20/12, 5ªf, Is 7,10-14; Sl 23(24); Lc 1,26-38; dia 21/12, 
6ªf: S. Pedro Canísio: Ct 2,8-14; ou Sf 3,14-18ª; Sl 32(33); Lc 1,39-45; dia 
22/12, sáb.: 1Sm 1,24-28; Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd; Lc 1,46-56; dia 23/12, 
dom., 4º do Adv. B: Mq 5,1-4a; Sl 79(80); Hb 10,5-10; Lc 1,39-45 (Visitação).

Site da Diocese de Erexim:
http://www.diocesedeerexim.org.br

Livraria Diocesana, no Centro de Pastoral, Av. Sete de Setembro, 1251.
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Celebração da Palavra de Deus
4º Domingo do Advento/Ano C – 23.12.2018

  - ELE nasce de MARIA, aquela acredita e faz a vontade de Deus 
  Cor litúrgica: ROXO                                             Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 410) Ref. /:Vem, Senhor Jesus, o mundo precisa de 

Ti.:/
Anim.: Como Isabel ao receber a Mãe de Jesus, a proclamamos 

feliz porque acreditou na ação de Deus e abrimos nosso cora-
ção à sua graça, nesta proximidade do Natal, para vivermos a 
alegria verdadeira irradiá-la a todos. 

A. (Nº 421) l. Tempo de esperança e de viver...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que o amor, a bondade e a alegria de Jesus que nasce entre nós, pela força do 

Espírito Santo e pelo sim de Maria, estejam convosco. 
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
D. (motiva acender 4ª vela da coroa de advento [vermelha, amor, Maria e José] e 

diz:) Nós vos bendizemos, ó Deus, Pai de bondade, porque enviais vosso Filho ao 
mundo por meio de Maria, vossa serva, pela ação de vosso Espírito. Fazei brilhar 
a luz da salvação em nossa vida, Jesus Cristo, o sol da justiça, o rosto da vossa 
misericórdia.

A. (nº 409) 4. Eis a luz da quarta vela: / um clarão ...

A vida na liturgia
D. ( ... encontros e celebrações do Regional Sul 3 da CNBB – “Ele vem morar co-

nosco!” / ....)

Ato penitencial
D. “A Mãe do Crucificado Ressuscitado entrou no Santuário da misericórdia divina, 

porque participou intimamente no mistério de seu amor”. Que ela prepare nosso 
coração para o Natal de seu Filho e nos interceda junto a Deus o perdão de nossas 
faltas (Pausa).

L. Senhor, que sois o defensor dos pobres, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que sois a esperança dos pecadores, tende piedade de nós 
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que sois o refúgio dos fracos, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
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D. Deus fonte de perdão e de paz....
A. Amém. 
D. OREMOS. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações para que, 

conhecendo pela mensagem do Anjo a encarnação do vosso Filho, chegue-
mos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 4º D. Adv. C, Paulinas-Paulus, p. 696-698)
Anim. Deus realiza seu plano de salvação da humanidade por meio de pessoas sim-

ples e pobres e em lugares humildes. 

1ª Leitura: Mq 5,1-4a 

Salmo: Sl 79(80)
S. Iluminai a vossa face sobre nós, / convertei-nos para que sejamos salvos.
A. Iluminai a vossa face sobre nós, / convertei-nos para que sejamos salvos.
S. 1. = Ó Pastor de Israel, prestai ouvidos.+ Vós que sobre os querubins vos assen-

tais,* aparecei cheio de glória e esplendor! - Despertai vosso poder, ó nosso Deus* 
e vinde logo nos trazer a salvação!

2. = Voltai-vos para nós, Deus do universo!+ Olhai dos altos céus e observai.* Visi-
tai a vossa vinha e protegei-a! - Foi a vossa mão direita que a plantou;* protegei-a, 
e ao rebento que firmastes!

3. - Pousai a mão por sobre o vosso Protegido,* o filho do homem que escolhestes 
para vós! - E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus!* Dai-nos vida, e louva-
remos vosso nome!

2ª Leitura: Hb 10,5-10

Evangelho: Lc 1,39-45 
A. Aleluia, aleluia, aleluia!
L. Eis a serva do Senhor; cumpra-se em mim a tua palavra!
A. Aleluia...

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ___________________
Nesta segunda-feira à noite e terça-feira, estaremos vivenciando o Natal deste 

ano de 2018. “Ele vem morar conosco” A caminhada do Advento foi preparando o 
nosso coração, as nossas famílias e as comunidades para acolher o Deus Menino. 

É muito bonito o modo como Lucas, no Evangelho de hoje, destaca o misté-
rio da encarnação do filho de Deus no encontro entre duas mães grávidas. Isabel e 
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Maria. Um encontro entre duas crianças, o Precursor e o Salvador. João Batista e 
Jesus.  Maria, grávida, traz em seu ventre o Filho de Deus, isto é, a presença divina 
de salvação.

No momento que Nossa Senhora visita a sua prima Isabel, mãe de João Batis-
ta, percebemos que o filho de Deus é recebido com fé, respeito e alegria. Isabel fica 
cheia de alegria ao receber Nossa Senhora. Diz o Evangelho que até o menino, João 
Batista, exultou de alegria no ventre de sua mãe. 

Temos também o elogio a Maria por ter acreditado, por ser uma mulher de 
fé. Neste encontro entre duas mães grávidas, percebemos ainda um grande respeito 
pelo mistério divino. O respeito pelo mistério, a fé, a alegria são qualidades indica-
das no Evangelho de hoje para se celebrar o Natal. 

Não se entende Natal sem fé. Que sentido pode ter a visita de Jesus, se falta 
a fé no coração? Pois Natal sem fé, será apenas um feriado, um dia de se dormir 
até mais tarde. O Natal de Jesus é antes de tudo um dia de fé na pessoa e na missão 
divina de Jesus. O Natal é a festa do acolhimento, é a festa da alegria

Maria, após ter conhecimento de que vai acolher Jesus no seu ventre, parte ao 
encontro de Isabel. Vai partilhar com Isabel esta novidade, esta bela e inquietante 
notícia.   e  permanece aí com sua prima de uma forma solidária e generosa. Maria 
vai ao encontro de quem precisa, está atenta às necessidades e dificuldades de seus 
filhos e filhas. E Jesus vai aprendendo de sua mãe as grandes lições do serviço, da 
generosidade, de ir ao encontro das pessoas. Temos consciência de que acolher Je-
sus é estar atento às necessidades dos irmãos, partir ao seu encontro, partilhar com 
eles a nossa amizade e ser solidário com as suas necessidades?

Vamos nos preparar bem para o Natal que se aproxima. Tiremos do nosso 
coração a inveja, a raiva, o ódio, a vingança. Que o Menino Jesus encontre o nosso 
coração em paz neste Natal. 

Não esqueçamos que o presente mais importante que cada um pode receber 
neste Natal é a família reunida, a paz no coração, o abraço amigo e a fé a iluminar a 
convivência fraterna e comunitária.

Participemos, pois, da celebração do Natal e exultemos de alegria pelo dom 
da salvação que Deus nos oferece por intermédio de seu Filho Jesus.

Que o bom Deus os abençoe! Tenham todos uma ótima preparação para o 
Natal.

         Dom José Gislon
                      Bispo Diocesano

Profissão da fé
A. (Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, poder ...
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Oração dos fiéis
D. Com a atitude dos pobres e simples que se confiam a Deus, apresentemos a Ele 

nossas preces comunitárias.
A. Ouvi-nos, ó Deus da paz e da alegria!
1. Para que a Igreja proporcione a todas as pessoas o feliz encontro com Cristo que 

dá novo rumo à vida, peçamos, irmãos.
2. Para reconhecermos a ação libertadora de Deus nos simples e nos pobres, peça-

mos, irmãos. 
3. Para que povos destroçados pela guerra encontrem caminhos de paz, peçamos, 

irmãos.
4. Para que os encontros de Natal incentivem a solidariedade com os doentes, os 

pobres e esquecidos da sociedade, peçamos, irmãos.
5. Para que as famílias possam viver a alegria experimentada por Zacarias e Isabel 

antes mesmo do nascimento do Salvador, peçamos, irmãos.
6. Para que a celebração do Natal nos faça redescobrir a ternura de Deus, peçamos, 

irmãos.
7. 
D. Já no final do Advento, rezemos a oração própria deste tempo: 
A. Vinde, Senhor Jesus, nascer nesta terra empobrecida; vinde renovar a es-

perança deste povo marcado pela angústia e sofrimento; vinde como luz da 
verdade neste tempo de tantas mentiras e falsidades; vinde tirar-nos do co-
modismo para assumirmos com decisão o compromisso transformador da 
fé na família e na comunidade; vinde fortalecer nossa união para partilhar 
nossa vida e nossos bens; vinde libertar nossos corações do pecado para vi-
vermos reconciliados convosco e com os irmãos; vinde trazer a paz para to-
dos. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Com o espírito de doação de Maria que foi servir Isabel, façamos a Deus a 

oferta de nossa preparação ao Natal.
A. (Nº 217) Ref. /:Não se deve dizer...
D. Ó Deus, que o mesmo Espírito Santo, que trouxe a vida ao seio de Maria, san-

tifique nossa vida e nos disponha para o serviço a vós e aos irmãos e irmãs. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação 
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos nosso louvor ao Senhor.
A. É justo e é nossa alegria.
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D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos pela presença da Virgem 
Maria no mistério de nossa salvação. De seu seio Virginal, por obra do vosso Es-
pírito, germinou quem nos alimenta com o pão do céu e nos garante a salvação e 
a paz. 

A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. Nós vos bendizemos, ó Deus de misericórdia, porque em Maria nos dais de novo 

a graça perdida pelo pecado original. Se foi grande a nossa culpa, bem maior é 
vossa misericórdia.

A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora 

no mundo inteiro, com nosso Papa Francisco, nosso Bispo José, nosso(s) padre(s) 
-----------, ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das 
comunidades.

A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão pela Virgem Maria, nossa mãe, pelo justo 

José e pelos santos porque nos revelam o caminho da santidade. Que seu testemu-
nho de fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.

A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. A vós nosso agradecimento, ó Deus de infinita misericórdia, pela presença e 

participação na construção de vosso Reino dos nossos irmãos e irmãs falecidos, 
(pode citar o nome dos últimos que morreram...). Que eles vivam para sempre na 
vossa glória.

A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso 
Filho, nosso Senhor.

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Obedecendo à palavra de Cristo e guiados por seu Espírito, rezemos como ele 

nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstia consagradas no sacrário e 
deixa no altar....)

D. Jesus garante que quem se alimenta de seu Corpo, dado para a vida do mundo, 
permanece nele e ele com quem o recebe. Eis o Cordeiro de Deus...

A. Senhor, eu não sou digno....
Comunhão
Anim.: Ainda no seio materno, João Batista exultou de alegria pela presença de 

Cristo no ventre de Maria. Na comunhão eucarística, nós temos a alegria de rece-
ber o próprio Corpo de Cristo como alimento. 

A. (Canto Lit. 2011, nº 4) 1. Eis o tempo do Advento,/ tempo de ....
D. OREMOS! Ó Deus, todo-poderoso, tendo nós recebido o penhor da eterna 
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redenção, fazei que, ao aproximar-se a festa da salvação, nos preparemos 
com maior empenho para celebrar dignamente o mistério do vosso Filho. 
Que vive e reina para sempre.  

A. Amém. 
D. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de N. 

Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo.... 
encontros de famílias no Natal / Doeontes e pessoas idosas que não poderão par-
ticipar das celebrações litúrgicas de Natal  / Vocações /  ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Na expectativa de ser a Mãe de nosso Salvador, Maria visitou Isabel. Na 

proximidade do Natal, podemos realizar gestos de solidariedade como ela.
A. (Nº 493) Ref. /:Dar as mãos e construir, passo a passo, o caminhar./ O que 

queres tu de mim? Eis-me aqui, ó meu Senhor!:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus disponha o vosso coração para o Natal de seu Filho. Ele vos torne firmes na 

fé, alegres na esperança, solícitos na caridade e vos recompense com a vida eterna 
quando vier de novo em sua glória. E Que vos abençoe Deus Onipotente e Eterno, 
Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
D. Ide em paz. Caminhai na certeza da presença do Senhor. Ele sempre vos acom-

panhe.
A. Graças a Deus.

Alegria e sentido de humor
– A propósito da alegria que deve marcar o tempo de Natal, seguem três nú-

meros da Exortação Apostólica do Papa Francisco “Alegrai-vos e exultai – Gaude-
te et exsultate, sobre a alegria.

122. ... O santo é capaz de viver com alegria e sentido de humor. Sem perder 
o realismo, ilumina os outros com um espírito positivo e rico de esperança. Ser 
cristão é «alegria no Espírito Santo» (Rm 14, 17), porque, «do amor de caridade, 
segue-se necessariamente a alegria. Pois quem ama sempre se alegra na união com 
o amado. (...) Daí que a consequência da caridade seja a alegria». [São Tomás de 
Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 70, a. 3.] Recebemos a beleza da sua Palavra e 
abraçamo-la «em plena tribulação, com a alegria do Espírito Santo» (1 Ts 1, 6). Se 
deixarmos que o Senhor nos arranque da nossa concha e mude a nossa vida, então 
poderemos realizar o que pedia São Paulo: «Alegrai-vos sempre no Senhor! De 
novo o digo: alegrai-vos!» (Flp 4, 4).
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123. Os profetas anunciavam o tempo de Jesus, que estamos a viver, como 
uma revelação da alegria: «exultai de alegria» (Is 12, 6). «Sobe a um alto monte, 
arauto de Sião. Grita com voz forte, arauto de Jerusalém» (Is 40, 9). «Exulta de 
alegria, ó terra! Rompei em exclamações, ó montes! Na verdade, o Senhor consola 
o seu povo e Se compadece dos desamparados» (Is 49, 13). «Exulta de alegria, fi lha 
de Sião! Solta gritos de júbilo, fi lha de Jerusalém! Eis que o teu Rei vem a ti; Ele é 
justo e vitorioso» (Zac 9, 9). E não esqueçamos a exortação de Neemias: «não vos 
entristeçais, porque a alegria do Senhor é que é a vossa força» (8, 10).

124. Maria, que soube descobrir a novidade trazida por Jesus, cantava: «o 
meu espírito se alegra» (Lc 1, 47) e o próprio Jesus «estremeceu de alegria sob a 
ação do Espírito Santo» (Lc 10, 21). Quando Ele passava, «a multidão alegrava-se» 
(Lc 13, 17). Depois da sua ressurreição, onde chegavam os discípulos, havia grande 
alegria (cf. At 8, 8). Jesus assegurou-nos: «vós haveis de estar tristes, mas a vossa 
tristeza há de converter-se em alegria! (...) Eu hei de ver-vos de novo! Então o vosso 
coração há de alegrar-se e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria» (Jo 16, 20.22). 
«Manifestei-vos estas coisas, para que esteja em vós a minha alegria, e a vossa ale-
gria seja completa» (Jo 15, 11).

125. Existem momentos difíceis, tempos de cruz, mas nada pode destruir a 
alegria sobrenatural, que «se adapta e transforma, mas sempre permanece pelo me-
nos como um feixe de luz que nasce da certeza pessoal de, não obstante o contrário, 
sermos infi nitamente amados». [Fran cisco, Exort. ap. Evangelii gaudium (24 de no-
vembro de 2013), 6: AAS 105 (2013), 1221.] É uma segurança interior, uma sereni-
dade cheia de esperança que proporciona uma satisfação espiritual incompreensível 
à luz dos critérios mundanos.

Leituras da semana:
dia 24/12, 2ªf: 2Sm 7,1-5.8b-12.14ª.16; Sl 88(89); Lc 1,67-79; dia 25/12, 3ªf, 
NATAL DO NOSSO SENHOR JESUS CRISTO: missa da noite: Is 9,1-6; Sl 
95(96); Tt 2,11-14; Lc 2,1-14; nas celebrações do dia, as leituras podem ser: Is 
52,7-10; Hb 1,1-6; Jo 1,1-18; dia 26/12, 4ªf, Sto Estevão: festa At 6,8-10; 7,54-
59; Sl 30(31); Mt 10,17-22; dia 27/12, 5ªf, S. João: 1Jo 1,1-4; Sl 96(97); Jo 
20,2-8; dia 28/12, 6ªf, Santos Inocentes: 1Jo 1,5-2,2; Sl 123(124); Mt 2,13-18; 
dia 29/12, sáb, S. Tomás Becket: 1Jo 2,3-11; Sl 95(96); Lc 2,22-35; dia 30/12, 
dom., SAGRADA FAMÍLIA, JESUS MARIA E JOSÉ: Eclo 3,3-7.14-17a; 
Sl 127(128); Cl 3,12-21; Lc 2,41-52 (Maria e José encontram Jesus no meio dos 
doutores, no Templo) Is 52,7-10; Hb 1,1-6; Jo 1,1-18, Lecionário p. 712-715)

Site da Diocese de Erexim:
http://www.diocesedeerexim.org.br

Livraria Diocesana, no Centro de Pastoral, Av. Sete de Setembro, 1251.
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Celebração da Palavra de Deus
Natal/Ano C – 24/25.12.2018

  - Nasceu pobre entre os pobres para enriquecer-nos a todos
 Cor litúrgica: BRANCO                                           Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

(Sugere-se o “anúncio do Natal” antes do glória [resumido da p. 40 do 
Diretório da Liturgia]; para após o Evangelho, a bênção do presépio; 
ver algum momento de participação especial de crianças...) 

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 411) Ref. /:Paz para todos os homens, que lutam de 

boa vontade.:/
Anim.: Na celebração do Natal deste ano que foi dedicado aos 

leigos e leigas, olhando para o Menino do Presépio, contem-
plamos a bondade de Deus. Nele encontramos a paz que tanto 
buscamos. Ele derruba qualquer muro de separação para viver-
mos como irmãos. 

A. (Nº 429) 1. Cristãos, vinde todos com alegres cantos...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Na imensa alegria de celebramos o nascimento do Salvador, o amor do Pai, a gra-

ça e a paz do Filho Redentor e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.  
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
D. (... Natal, festa familiar / manifestação da Misericórdia de Deus / troca de presen-

tes motivada pelo grande presente de Deus a toda a humanidade... //...)   
 
Ato penitencial 
D. O mistério da misericórdia do Pai, revelado em seu Filho nascido entre nós, “é 

fonte de alegria, serenidade e paz”. “Misericórdia é o ato último e supremo pelo 
qual Deus vem ao nosso encontro.”  Peçamos-lhe perdão por não corresponder-
mos à sua bondade para conosco.

L. Senhor, Filho de Deus, que, nascendo da Virgem Maria, vos fizestes nosso irmão, 
tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tende 

piedade de nós. 
A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, tende piedade de nós. 
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A. Senhor, tende piedade de nós. 
D. Deus Criador e Senhor da história ....

Anúncio natalino (abreviado) e glória
D. Irmãos e irmãs! Na história da humanidade, a promessa de Deus se cumpriu. 

Revivamos a grande alegria anunciada para todos:
Transcorridos muitos séculos desde que Deus criou o mundo e fez o homem e a mu-

lher à sua imagem, JESUS CRISTO, DEUS ETERNO E FILHO DO PAI ETER-
NO, querendo santificar o mundo com a sua vinda, foi concebido por obra do 
Espírito Santo e se fez homem; transcorridos nove meses, nasceu da Virgem Maria 
em Belém de Judá. Eis o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a natureza 
humana. Venham, adoremos o Salvador. Ele é Emanuel, Deus Conosco. 

A. (nº 432) 1. Glória a Deus e paz na terra! / Hinos ...

D. OREMOS. (24/12) Ó Deus, que fizestes resplandecer esta noite santa com a 
claridade da verdadeira luz, concedei que, tendo vislumbrado na terra este 
mistério, possamos participar de sua plenitude no céu. PNSrJC.

Ou: 
D. OREMOS. (25/12) Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano e mais 

admiravelmente restabelecestes a sua dignidade, dai-nos participar da divin-
dade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Natal do Senhor C, missa da noite, Paulinas-Paulus, p. 706-

708 - No dia 25, podem ser proclamadas as leituras da missa do dia: Is 52,7-10; 
Hb 1,1-6; Jo 1,1-18, Lecionário p. 712-715).

Anim.: Na gruta de Belém, casa do pão, resplandece a glória divina, brilha a luz para 
a humanidade envolta nas trevas de sua própria maldade.

1ª Leitura: Is 9,1-6 

Salmo: Sl 33(34)
S. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 
A. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 
S. l. - Cantai ao Senhor Deus um canto novo,* cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! 

- Cantai e bendizei seu santo nome! * Cantai e bendizei seu santo nome!
2. - Dia após dia anunciai sua salvação,* manifestai a sua glória entre as nações, - e entre 

os povos do universo seus prodígios.* e entre os povos do universo seus prodígios.



- 37 -

3. - O céu se rejubile e exulte a terra,* aplauda o mar com o que vive em suas águas; 
- os campos com seus frutos rejubilem* e exultem as florestas e as matas.

4. - Na presença do Senhor, pois ele vem,* porque vem para julgar a terra inteira. - 
Governará o mundo todo com justiça,* e os povos julgará com lealdade. 

2ª Leitura: Tt 2,11-14 

Evangelho: Lc 2,1-14 
A. Aleluia...
L. Eu vos trago a boa nova de uma grande alegria: é que hoje vos nasceu o Salvador, 

Cristo, o Senhor.
A. Aleluia...
 (Depois de evangelho, pode-se fazer esta bênção do Presépio)
Bênção do presépio
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. A nossa proteção está no nome do Senhor.
A. Que fez o céu e a terra.
D. Deus eterno e onipotente, vosso Filho assumiu a condição humana, oferecendo-

-nos a graça da salvação. Aben†çoai este presépio, que recorda o nascimento de 
Jesus Cristo, nosso Salvador, e tornai-nos dignos de participar de sua divindade, 
ele que assumiu nossa humanidade. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
(Nº 428) 1. Bem no meio da história dos homens,/ a promessa de Deus se cum-

priu.
Ref. /:O natal é a festa da vida, feliz, feliz natal!:/

Mensagem do Bispo Dom José 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Depois de intensa preparação do nosso coração, chegamos hoje ao grande dia: 

é Natal. A festa da Luz que é Jesus. É o aniversário do nascimento de Jesus. Ele é o 
Emanuel, o Deus conosco que se aproximou de nós para falar de seu amor.  Se fez  
criança, para que ninguém dele se afastasse. 

A grande notícia que ressoa em toda a terra é: “O povo, que andava na escuri-
dão, viu uma grande luz;  para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz res-
plandeceu”. A promessa se cumpriu! Deus veio morar entre nós para nos iluminar.

A celebração do Natal traz a cada um de nós uma certeza: a de que somos 
amados por Deus. Jesus nasceu para que toda a humanidade fosse abençoada. Por 
meio de Jesus, todos nos tornamos filhos e  filhas de Deus e nos tornamos partici-
pantes da grande família marcada pelo amor e pela alegria. 
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O Natal de Cristo não acabou. Ao entrar na história humana, Deus está hoje 
falando conosco, pois o seu Natal continua acontecendo todos os dias quando se 
praticam obras de justiça e de bondade. Estas obras são os sinais da presença viva 
de Deus em nosso meio.

Na simplicidade e na humildade de uma criança Deus se revela à humanidade. 
O melhor presente que podemos oferecer a Jesus é a nossa disposição em segui-lo e 
amá-lo. A presença do Menino Deus, na frágil manjedoura, desafia o nosso orgulho, 
nos apela a fazer silêncio, a olhar para o mundo e redescobrir o sentido da paz, da 
harmonia, do convívio fraterno entre todas as criaturas.

O Natal é o grande momento da paz, em que, no Presépio, se juntam os reis 
e os pastores, os animais e as plantas, a terra e o céu, o divino com o humano, num 
silêncio reverente e adorador: a Paz nasceu. Natal é a festa da ternura de Deus pela 
humanidade.

Num mundo com tanta violência, Jesus nos convida a termos atitudes de paz 
e solidariedade. Convida-nos também a sermos mais tolerantes entre nós, deixando 
de lado o ódio, a vingança, a violência. Ele vem nos trazer a paz e quer que sejamos 
pessoas de paz.

Como é bom passar o Natal em família. A família é um grande valor que te-
mos e que bom se o Natal  for ocasião de reforçar esse valor. Como é bom também 
celebrar o Natal na Comunidade, na Igreja. A família cristã é mais ampla. Ela con-
grega todas as pessoas que têm a mesma fé em Cristo Jesus.

Que a paz deste Natal continue sempre presente em todas as famílias, na Co-
munidade e nas pessoas comprometidas com o bem.

Desejo um Feliz e Abençoado Natal a todos.
                                                                                            Dom José Gislon

           Bispo Diocesano de Erexim

Profissão da fé
(--- sugere-se a fórmula da página 14)

Oração dos fiéis
D. Na celebração em que vivemos a grande alegria anunciada pelos anjos do nasci-

mento de nosso Salvador, elevemos nossa oração a Deus Pai em favor de toda a 
humanidade. 

A. Ouvi-nos, Deus de misericórdia!
L. 1. Para termos a simplicidade e a prontidão dos pastores de Belém em ir a Cristo, 

rezemos, irmãos.
2. Para que a celebração do Natal faça crescer a unidade entre todos, rezemos, ir-

mãos.
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3. Para que os encontros familiares de Natal renovem em todos o amor à própria 
família, rezemos, irmãos.

4. Para que todos os nascituros tenham condições de nascer e crescer felizes, reze-
mos, irmãos.

5. Para que para termos a paz anunciada pelos anjos aos pastores superemos qual-
quer forma de violência, rezemos, irmãos.

6. Para que as celebrações do tempo de Natal renovem nossos corações e nossas 
mentes para estarmos sempre a serviço da vida e da paz, rezemos, irmãos. 

D. Deus de bondade, que, nesta noite (neste dia), fizestes nascer da Virgem Mãe o 
Salvador prometido há tantos séculos, escutai a nossa oração e, por vossa bonda-
de, dai-nos a graça de O reconhecer em cada um dos nossos irmãos. Por Cristo, 
nosso Senhor.

D. A. Amém. 

3. RITO DE OFERTA 
Anim.: Podemos imaginar que os pastores levaram algo para oferecer ao Menino da 

gruta de Belém e a seus pais. Ofereçamos o melhor de nós a Deus. 
A. A. (Nº 206) 1. Um novo dia...
D. Acolhei, ó Deus, a oferenda da festa de hoje, na qual o céu e a terra trocam os 

seus dons, e dai-nos participar da divindade daquele que uniu a vós a nossa huma-
nidade. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação 
(Onde há comunhão eucarística, o/a ministro/a busca as hóstias consagradas e as 

coloca sobre o altar, enquanto todos cantam:)
A. /: Comunhão de amor, festa de irmãos, partilhando o pão encontramos o 

próprio Deus:/ (Canto Litúrgico, 2007, nº. 20)
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
A. É justo e é nossa alegria.
D. Nós glorificamos, ó Deus de bondade, porque com o nascimento de vosso Filho 

em Belém nova luz da vossa glória brilhou para nós. Vendo em vosso Filho com 
nossos olhos, pela fé, reconhecemos nele a divindade invisível.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos louvamos, ó Deus de misericórdia porque pelo nascimento de vosso 

Filho restaurais a integridade do universo e introduzis o ser humano em vosso 
Reino.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
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D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque no Natal vivemos um maravilhoso encon-
tro, pois ao tornar-se um de nós, nossa fraqueza humana assume incomparável 
dignidade e nos tornamos eternos.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, fiel às vossas promessas, porque sustentais a 

Igreja que reunistes na fé e no amor para continuar a obra redentora de vosso 
Filho. Sustentai-a na sua missão, com o Papa Francisco, nosso Bispo José, com 
nosso(s) padre(s) ___________, com nossas lideranças e com todas as pessoas de 
boa vontade. 

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos glorificamos pelos irmãos e irmãs que viveram entre nós e que morreram 

na esperança da salvação, (__________---- pode citar nome de falecidos recen-
tes). Concedei-lhes a felicidade e a paz na assembleia dos vossos santos.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Acolhei benigno, ó Deus, nossa oração de louvor e de súplica, feita por aquele 

que nos ensinou a colocar em vós toda nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor.
 A. Amém. 

Rito de Comunhão Eucarística
D. (De pé). Guiados pelo espírito de Jesus e pela sabedoria do Evangelho, rezemos 

confiantes como o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso...
A. Vós sois o caminho, a verdade e a vida,/ o pão da alegria descido do céu.
D. Cristo nos garantiu que é a luz do mundo. Quem o segue, não andará nas trevas, 

mas terá a luz da vida. (Mostrando a hóstia): Felizes os convidados para a Ceia do 
Senhor! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: A Virgem Maria apresentou seu Filho aos pastores. A Igreja nos oferece o 

Corpo dele em alimento na comunhão eucarística
A. (Nº 430) Ref. No presépio pequenino, Deus é hoje ...
D. OREMOS. Senhor nosso Deus, ao celebrarmos com alegria o Natal do nos-

so Salvador, dai-nos alcançar por uma vida santa seu eterno convívio. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
(Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de N. 

Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo.... 
Doentes e idosos que não podem participar das celebrações litúrgicas da comu-
nidade neste Natal / famílias em luto por falecimento recente de memgros seus / 
Vocações /  ...)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Os anjos disseram aos pastores que a alegria que lhes anunciavam seria para 

todo o povo. Sejamos missionários desta alegria a quem encontrarmos.
A. (Nº 419) Ref. /:Ele nasce esperança, traz libertação,/ ensina o caminho ao 

Pai e ao irmão.:/
 D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós. 
D. O Deus de infi nita bondade, que, pela encarnação do seu Filho, expulsou as tre-

vas do mundo, derrame em vossos corações a sua alegria e vos torne mensageiros 
do Evangelho. Ele vos conceda sua paz e seu amor, e vos torne participantes da 
Igreja celeste. 

A. Amém.
D. Abençoe-vos o Deus onipotente e eterno, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. Levai a todos as alegrias deste santo Natal; ide em paz e o Senhor vos acompa-

nhe.
A. Graças a Deus.

(Nº 422) 1. Noite feliz!  Noite feliz!/ Ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu 
em Belém./ Eis na lapa Jesus, nosso bem! Dá-nos paz, ó Jesus./ Dá-nos paz, ó 
Jesus.

2. Noite feliz! Noite feliz!/ Ó Jesus, Deus da Luz, quão afável é teu coração!/ 
Que quiseste nascer nosso irmão, e a nós todos salvar./ E a nós todos salvar.

3. Noite feliz! Noite feliz!/ Eis que no ar vêm cantar aos pastores os anjos dos 
céus,/ anunciando a chegada de Deus, de Jesus, Salvador./ De Jesus, Salvador.

Feliz Natal!
Que a luz que brilhou nas trevas em Belém há mais de 2.000 anos, envol-

va a você e aos seus neste Natal e no próximo ano, para serem luz do mundo e 
sal da terra, realizando o lema do Ano Nacional do Laicato, para superarmos a 
violência e termos a paz anunciada pelos anjos aos pastores. Votos de Dom José 
Gislon, bispo diocesano, de Dom Girônimo Zanandréa, bispo emérito, da Cúria 
Diocesana, da Coordenação Diocesana de Pastoral.

Site da Diocese de Erexim:
http://www.diocesedeerexim.org.br

Livraria Diocesana, no Centro de Pastoral, Av. Sete de Setembro, 1251.
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Celebração da Palavra de Deus
Festa da Sagrada Família/Ano C – 30.12.2018

  - Sagrada Família, inspiração e modelo das famílias 
 Cor litúrgica: BRANCO                                           Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2015/18) 1. Que renovemos a nossa família/ pe-

los valores do amor e da fé,/ tendo o modelo daquela famí-
lia/ que foi Jesus, com Maria e José. 

Ref. /:Seja a família, de verdade,/ comunidade onde vive o 
Senhor,/ no testemunho de sua palavra:/ “Permanecei no 
meu amor”!:/ 

Anim.: Normalmente, o Natal reúne as famílias. No clima na-
talino, elas são convidadas a olhar para o seu modelo, o Lar 
de Nazaré, como celebramos neste domingo, lembrando sua 
vocação e missão na Igreja e no mundo, como destacou a recente Assembleia do 
Sínodo dos Bispos.   

A. (Nº 437) 1. Natal, Deus está entre nós. Fez-se homem, ....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que o perdão e o amor de Jesus Cristo, nossa paz, rosto da misericórdia do Pai, 

nascido e acolhido no Lar de Nazaré, estejam convosco. 
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
D. (... Sagrada Família, modelo de nossos lares / família, primeiro ambiente da ini-

ciação cristã, da experiência da misericórdia / final de ano, tempo oportuno de 
revisão e previsão, de especial ação de graças a Deus.... )

Ato penitencial 
Anim. No mistério da Família de Nazaré, podemos compreender hoje a família, 

lugar de santidade evangélica, realizada nas condições mais comuns; da compre-
ensão do desígnio de Deus a respeito de nossa vida; de gratuidade para acolher o 
outro, para perdoar e ser perdoados. Invoquemos a misericórdia de Deus sobre nós 
e nossos lares.

L. Senhor, que fazeis brilhar o esplendor do verdadeiro amor na Família de Nazaré, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que vivestes a relação com os pais e os vizinhos, o trabalho silencioso e a 

oração humilde na Casa de Nazaré, tende piedade de nós.
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A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que revelais o caráter sagrado e a beleza da família no projeto do Pai, 

tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus todo-poderoso e fonte da vida....
A. Amém. 

Glória
A. (Canto Lit. 2009, nº. 21) Ref. Glória! Glória! Glória a Deus ...
D. OREMOS. Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como 

exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes para que, 
unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa 
casa. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, domingo da oitava do Natal – Sagrada Família, Jesus, Maria 

e José, Paulinas-Paulus, p. 716-719)
Anim.: Como a Sagrada Família de Nazaré, nossas famílias têm sua força no amor 

entre seus membros, na participação ativa na comunidade e no compromisso pelo 
bem de todas as pessoas. 

1ª Leitura: Eclo 3,3-7.14-17a 

Salmo: Sl 127(128)
S. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. 
A. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. 
S. 1. - Feliz és tu se temes o Senhor* e trilhas seus caminhos! - Do trabalho de tuas 

mãos hás de viver,* serás feliz, tudo irá bem!
2. - A tua esposa é uma videira bem fecunda* no coração da tua casa; - os teus filhos 

são rebentos de oliveira* ao redor de tua mesa.
3. - Será assim abençoado todo homem* que teme o Senhor. - O Senhor te abençoe 

de Sião,* cada dia de tua vida.  

2ª Leitura: Cl 3,12-21 

Evangelho: Lc 2,41-52 
A. /:Aleluia, Aleluia, Aleluia.:/
L. Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua 

palavra!
A. Aleluia...
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Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
O primeiro domingo após o Natal é dedicado à Sagrada Família: Jesus, Maria 

e José. A Igreja preocupa-se de modo especial com a família. Ela é o espaço privile-
giado onde se desenvolve o maravilhoso dom da vida de cada ser humano. Família 
é o primeiro ambiente da iniciação cristã, da experiência da misericórdia. Celebrar 
a Sagrada Família de Nazaré significa refletir sobre a Família de cada um de nós e 
o modo como estamos nos relacionando. Deus veio morar conosco numa família. A 
Sagrada Família serve de modelo para todas as nossas famílias.

São muitos os desafios presentes  nas nossas famílias hoje. Temos consciên-
cia de que nossas famílias não são perfeitas. A palavra de Deus orienta e ilumina 
como deve ser a relação familiar para que assim nossas famílias sejam “Santuário 
da vida”. 

Na primeira leitura, o mandamento “honrar pai e mãe” era visto com gran-
de apreço e seriedade. Este mandamento significa muito mais do que obedecer a 
vontade dos pais. Envolve toda a questão da responsabilidade e amor que devemos 
retribuir por tudo o que eles fizeram por nós.

No Evangelho vemos que a família deve estar unida em todos os momentos. 
Isto nos é demonstrado por Maria e José que acompanharam Jesus do início ao fim 
de sua missão: na alegria e no sofrimento. O Papa Francisco afirma que todas as 
famílias têm necessidade de Deus: todas, todas! Necessidade da Sua ajuda, da Sua 
força, da Sua bênção, da Sua misericórdia, do Seu perdão. Quando a família reza 
unida o vínculo torna-se mais forte. 

A Família é a mais importante realidade que envolve a nossa vida. É na famí-
lia que nascemos, somos acolhidos, nos desenvolvemos e tornamo-nos pessoas res-
ponsáveis. É na família que aprendemos a nos conhecer, respeitar, ajudar, partilhar 
e perdoar. É na família que aprendemos que somos fracos e fortes. Fracos, por isso 
somos ajudados e protegidos pelos pais e outros familiares. Fortes, por isso ajuda-
mos os que estão mais fragilizados.  

Os pais que amam, protegem seus filhos e os conduzem por caminhos sadios 
e seguros cumprem com sua missão.  Sabem que é necessário acompanhar e auxiliar 
os  filhos para descobrirem o verdadeiro sentido da vida, para descobrirem a beleza  
da vida familiar cristã. 

Limites precisam ser estabelecidos. Nem tudo o que o mundo sugere é bom. 
Quem pensa que ‘o mundo educa’ pode colher grandes frustrações. Por isso a Igre-
ja orienta a vida familiar baseada no cultivo da fé, na vivência concreta do amor. 
Recordamos ainda que a Jesus não tinha muitas coisas, era pobre, mas tinha uma 
família; isso lhe dava segurança.  
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Que Maria e José olhem com carinho para as nossas famílias e nos ajudem a 
fazer de nossas famílias um espaço saudável de fé, de amor, de paz e de perdão. Que 
o Bom Deus abençoe e proteja nossas famílias.  

       Dom José Gislon
                                                                           Bispo Diocesano

Profissão da fé
(Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, poder e ...

Oração dos fiéis
D. A Deus, “que no mais íntimo de seu mistério é uma família”, apresentemos nos-

sas preces em favor de todas as famílias do mundo.
A. (Nº 195) Ó Senhor, que fazeis maravilhas, dai o dom do amor às famílias!
L. 1. Para que as famílias sejam constituídas e vivam segundo o modelo do Lar de 

Nazaré, rezemos, irmãos.
2. Para que a Igreja tenha sempre mais o rosto de verdadeira família, revelando a 

todos a proximidade e o amor, rezemos, irmãos.
3. Para que a sociedade garanta o bem da família, seu princípio e fundamento, re-

zemos, irmãos.
4. Para que as famílias formem para a paz, para o compromisso social e para o cui-

dado com a casa comum, rezemos, irmãos.
5. Com nosso Papa Francisco, rezemos: Jesus, Maria e José,
A. a vós confiamos todas as nossas famílias; para que se renovem nas maravi-

lhas da graça.
L. Sagrada Família de Nazaré, escola atraente do santo Evangelho:
A. ensina-nos a imitar as tuas virtudes com uma sábia disciplina espiritual; do-

a-nos o olhar claro que sabe reconhecer a obra da providência nas realidades 
cotidianas da vida.

L. Sagrada Família de Nazaré,
A. faze renascer em nós a estima pelo silêncio, torna as nossas famílias cenáculo 

de oração e transforma-as em pequenas Igrejas domésticas; sustenta o nobre 
cansaço de todas as atividades.

L Sagrada Família de Nazaré,
A. cada família seja morada acolhedora de bondade e de paz para as crianças 

e para os idosos, para quem está doente e sozinho, para quem é pobre e ne-
cessitado.

L. Jesus, Maria e José
A. a vós com confiança rezamos, a vós com alegria nos confiamos. Amém.
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3. RITO DE OFERTA
Anim. Façamos das experiências familiares a nossa oferta a Deus.
(Nº 203) Estr.: Sabes, Senhor, o que temos....
D. Nós vos oferecemos, ó Deus, a vida de nossas famílias, com suas alegrias e tris-

tezas, suas dificuldades e luta para superá-las, pedindo-vos que as firmeis na vossa 
graça, conservando-as na vossa paz. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação 
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor
A. É justo e é nossa alegria.
D. Nós vos glorificamos, ó Deus de bondade, porque com o nascimento de vosso 

Filho em Belém nova luz da vossa glória brilhou para nós. Vendo em vosso Filho 
pelos olhos da fé, reconhecemos n’Ele a divindade invisível.

A. Bendito sejais, ó Deus, por Cristo, nossa paz e salvação.
D. Nós vos louvamos, ó Deus de misericórdia porque pelo nascimento de vosso 

Filho restaurais a integridade do universo e introduzis o ser humano em vosso 
Reino.

A. Bendito sejais, ó Deus, por Cristo, nossa paz e salvação.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque no Natal vivemos um maravilhoso encon-

tro, pois ao tornar-se um de nós, nossa fraqueza humana assume incomparável 
dignidade e nos tornamos eternos.

A. Bendito sejais, ó Deus, por Cristo, nossa paz e salvação.
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, porque, fiel às vossas promessas, sustentais a Igre-

ja que reunistes na fé e no amor para continuar a obra redentora de vosso Filho. 
Sustentai-a na sua missão, com o Papa ...., nosso Bispo ..., com nosso(s) padre(s) 
___________, com nossas lideranças e com todas as pessoas de boa vontade. 

A. Bendito sejais, ó Deus, por Cristo, nossa paz e salvação.
D. Nós vos glorificamos pelos irmãos e irmãs que viveram entre nós e que morreram 

na esperança da salvação, (__---- pode citar nome de falecidos recentes). Conce-
dei-lhes a felicidade e a paz na assembleia dos vossos santos.

A. Bendito sejais, ó Deus, por Cristo, nossa paz e salvação.
D. Acolhei benigno, ó Deus, nossa oração de louvor e de súplica, feita por aquele 

que nos ensinou a colocar em vós toda nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor.
 A. Amém. 
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Rito da Comunhão Eucarística
D. (ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca sobre o altar). Guiados pelo es-

pírito de Jesus e pela sabedoria do Evangelho, rezemos confiantes como o Senhor 
Jesus nos ensinou:

D. Cristo se dá a nós como Pão da Vida para permanecermos no seu amor. Eis o 
Cordeiro de Deus ....

A. Senhor, eu não sou digno....
Anim.: Junto à mesa, a família aprofunda e renova sua convivência.  Junto ao altar, 

a Igreja expressa e confirma sua dimensão familiar.
A. (Nº 419) 1. Ao chegar o natal do Senhor começamos então ...

D. OREMOS! Concedei-nos, ó Pai, na vossa bondade, que, refeitos com vosso 
sacramento, imitemos continuamente a Sagrada Família, e, após as dificul-
dades desta vida, convivamos com ela no céu. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
(Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de N. 

Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo....
ação de graças pelo ano que está chegando ao fim / perseverança dos casais no 
compromisso matrimonial / famílias em dificuldades de relacionamento / jovens 
em preparação próxima para o casamento /  / Vocações /  ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso) 
Anim. Vivamos a missão da família, berço da vida, nosso apoio, nossa educadora 

na fé.
A. (Nº 345) /:Abençoa, Senhor, as famílias. Amém! / Abençoa, Senhor, a minha 

também.:/
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. O Deus de infinita bondade, que, pela encarnação de seu Filho, expulsou as tre-

vas do mundo, e com seu glorioso nascimento, transfigurou este tempo, expulse do 
vosso coração as trevas dos vícios e o transfigure com a luz das virtudes. 

A. Amém. 
Aquele que anunciou aos pastores pelo Anjo a grande alegria do nascimento do 

Salvador derrame em vosso coração a sua alegria e vos torne mensageiros do 
Evangelho. 

A. Amém.
D. Aquele que, pela encarnação de seu Filho, uniu a terra ao céu, vos torne partici-

pantes da Igreja celeste. 
A. Amém.
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D. Abençoe-vos Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. Sede sempre agradecidos! Levai a todos a alegria que vem da fé em Jesus Cris-

to, Senhor do tempo e da história! Ide em paz e o Senhor vos acompanhe, hoje e 
sempre!

A. Graças a Deus. 

(Nº 422) 1. Noite feliz!  Noite feliz!/ Ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu 
em Belém./ Eis na lapa Jesus, nosso bem! Dá-nos paz, ó Jesus./ Dá-nos paz, ó 
Jesus.

2. Noite feliz! Noite feliz!/ Ó Jesus, Deus da Luz, quão afável é teu coração!/ 
Que quiseste nascer nosso irmão, e a nós todos salvar./ E a nós todos salvar.

3. Noite feliz! Noite feliz!/ Eis que no ar vêm cantar aos pastores os anjos dos 
céus,/ anunciando a chegada de Deus, de Jesus, Salvador./ De Jesus, Salvador.

Leituras da semana:
dia 31/12, 2ªf: 1Jo 2,18-21; Sl 95(96); Jo 1,1-18; dia 1º/01, 3ªf, Solenidade da 
Santa Mãe de Deus, Maria: Nm 6,22-27; Sl 66(57); Gl 4,4-7; Lc 2,16-21; dia 
02/01, 4ªf, Ss. Basílio Magno e Gregório Nazianzeno: 1Jo 2,22-28; Sl 97(98); 
Jo 1,19-28; dia 03/01, 5ªf, do TNatal antes da Epifania Br. Santíssimo nome 
de Jesus: 1Jo 2,29-3,6; Sl 97(98); Jo 1,29-34; dia 04/01, 6ªf: 1Jo 3,7-10; Sl 
97(98); Jo 1,35-42; dia 05/01, sáb.: 1Jo 3,11-21; Sl 99(100); Jo 1,43-51; Dia 
06/01, dom., Epifania: Is 60,1-6; Sl 71(72); Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 (visita dos 
“reis magos” – “sábios do Oriente”)
 

Site da Diocese de Erexim:
http://www.diocesedeerexim.org.br

Livraria Diocesana, no Centro de Pastoral, Av. Sete de Setembro, 1251.



III - Coleta
12. A Campanha para a Evangelizaçao é uma 

experiência que promove a comunhão e a partilha 
dos bens entre as Igrejas particulares, assim como 
acontecia nas comunidades pnmitivas do Novo 
Testamento, cujo relato encontramos nos Atos dos 
Apóstolos e nas cartas paullnas.

13. Com a coleta desse ano, pretende-sc 
apoiar as inúmeras iniciativas da Igreja no Brasil 
no serviço da evangelização, da dinamização das pastorais, na luta pela justiça 
social, nas expenèncias missionárias das Igrejas irmãs e na missão ad gentes.

14. O gesto concreto de colaboração na Coleta para a Evangelização 
será partilhado, solidariamente, entre as arquidioceses, dioceses e prelazias, 
que receberão 45% dos recursos; os 18 regionais da CNBB que terão 20%; e o 
Secretariado-Geral da CNBB que contará com 35% das contribuições.

15. A Igreja no Brasil, mais uma vez, faz um forte apelo para que nossas 
comunidades locais se motivem na comunhão e na participação para que, por 
meio dessa partilha, muitas iniciativas de evangelização sejam fortaleci das.

Sugestão de preces para a Missa do III Domingo do Advento
Dia da Coleta Nacional para a Evangelização
1. Que a Igreja, seus ministros ordenados e os cristãos leigos e leigas, em 

sua ação evangelizadora, partam da primazia da graça de Cristo para a renovação 
da sociedade. Rezemos ao Senhor.

R: Nós vos pedimos que nossos projetos evangelizadores sirvam para 
nossa santificação e da sociedade inteira!

2. Pelos cristãos leigos c leigas para que possam se comprometer nas 
políticas públicas e partidárias, e nos conselhos paritários. para difundir no Brasil 
a justiça e a fraternidade. Rezemos ao Senhor.

R: Nós vos pedimos que nossos projetos evangelizadores sirvam para 
nossa santificaçao e da sociedade inteira!

3. Por aqueles que estão nas periferias sociais e existenciais a fim de que 
encontrem, nos projetos de evangelização, uma mão estendida que alivie seus 
sofrimentos. Rezemos ao Senhor.

R: Nós vos pedimos que nossos projetos evangelizadores sirvam para 
nossa santificação e da sociedade inteira!
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4. Para que nossa comunidade compreenda, em toda a grandeza 
e dignidade, a natureza e missão dos cristãos leigos e leigas, e se santifique 
por meio de sua inserção nas realidades temporais e na sua participação nas 
atividades terrenas. Rezemos ao Senhor.

R: Nós vos pedimos que nossos projetos evangelizadores sirvam para 
nossa santificação c da sociedade inteira!

Advento de conexões – Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo 
de Belo Horizonte, MG

Estas preciosas quatro semanas que precedem a celebração do Natal, o 
Advento, têm na força da Palavra de Deus um convite a cada ser humano para 
se renovar. No Advento, ecoa forte a voz do profeta Isaías, que apresenta esse 
convite a partir de metáforas interpelantes. Conforme anuncia o profeta, o povo, 
ao afastar-se da luz de Deus-Pai, torna-se “pano sujo”, “folha seca”. Com isso, a 
humanidade sofre, convive com retrocessos e prejuízos. Assim, o Advento é uma 
“oportunidade de ouro” concedida por Deus para que a humanidade reflita sobre 
suas desconexões (ou desajustes, desligamentos).

Na perspectiva espiritual, essas desconexões são os pecados. Já no que se 
refere ao exercício da cidadania, relacionam-se com as incivilidades, desrespeito 
ao bem comum, à verdade e à justiça social. Invariavelmente, quando o ser 
humano se desconecta da luz de Deus, perde a paz. Para recuperá-la, cada pessoa 
deve engajar-se nas dinâmicas que façam nascer uma nova consciência moral, 
com incidência sobre a conduta individual, no poder público, nas instituições, 
nas famílias.

O Advento é oportunidade para se conectar novamente com a luz de 
Deus, inspirando cada pessoa a reconhecer que não basta buscar somente os 
“lugares confortáveis”, obter títulos, benesses e ganhos financeiros. O egoísmo 
incapacita as pessoas para estabelecerem conexões e as mantêm aprisionadas na 
faixa que gera desconexões. Essa inércia alimenta a corrupção, os desmandos, 
a indiferença, a mesquinhez, comprometendo a vida cidadã. O tratamento 
terapêutico e penitencial da atual condição humana, que compromete a paz, pede 
a reconfiguração das instituições e suas dinâmicas. Requer também investimentos 
na qualificação de processos socioculturais, educativos e da comunicação. É 
preciso, sobretudo, reconhecer a sacralidade das famílias. Para isso, cada pessoa 
precisa confrontar a própria consciência e se abrir ao Advento de conexões.

Urge, pois, uma reconfiguração nas mentalidades para alcançar as grandes 
mudanças que a sociedade demanda. Essas transformações significativas, quando 
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ocorrem, são muito lentas, exatamente pela dificuldade individual em produzir 
e gerenciar as conexões imprescindíveis ao adequado exercício da cidadania. 
Desse modo, é indispensável sair da comodidade buscar a renovação pessoal 
necessária para assumir a responsabilidade na tarefa de transformar o mundo.

 As desconexões que produzem “cegueira” diante dos graves problemas 
sociais geram situações que enfraquecem as instituições. Sabe-se amplamente da 
existência de processos e procedimentos que comprometem a saúde financeira, 
a lisura moral, o cumprimento de metas. Mais preocupante ainda é o vício de 
indivíduos em buscar apenas ganhos pessoais, em seguir as leis do carreirismo, 
querendo alcançar posições hierárquicas mais elevadas, a qualquer custo. Há 
ainda um desajuste na gestão das instituições. Por preferir não lidar com os 
que já se consolidaram em suas comodidades, esse tipo de gestão condena a 
instituição a transitar entre a mediocridade e a conivência. Essa incompetência 
humana para relacionar-se com o próximo e com a própria realidade é claro sinal 
da desconexão com Deus.

É lamentável quando um indivíduo tem sólida formação intelectual e 
técnica, mas mantém uma condição afetivo-espiritual acanhada. Inevitavelmente, 
essa pessoa produzirá desconexões em série. Ao contrário, as várias áreas do 
conhecimento – a exemplo da neurociência e dos estudos da psicogenética 
– devem servir para apontar caminhos que possam ajudar no processo de 
renovação pessoal, tão necessário para evitar que a sociedade seja marcada pela 
delinquência e mediocridade.

O cérebro humano tem um número de conexões sinápticas que, em 
quantidade, se assemelham às dimensões de uma galáxia. Cada pessoa guarda 
no coração sentimentos que definem modos de agir e de perceber o mundo. 
Todos precisam reconhecer o próprio potencial para despertar e engajar-se em 
novos processos de qualificação humana e espiritual. Se cada cidadão não abrir 
seus próprios olhos para as muitas desconexões, a humanidade ficará ainda mais 
semelhante a um “pano sujo” ou “folha seca”, bem diferente do plano de Deus. A 
mudança começa pelo humilde compromisso de bater no próprio peito, assumir 
responsabilidades, e exercitar a difícil tarefa de se observar.

Para ajudar cada pessoa a reconhecer-se como importante na transformação 
do mundo, a respeitar e a amar o seu semelhante, resgatando a dignidade humana, 
é que o Filho de Deus vem, nasce e entra na história, com o paradigma de sua 
encarnação: um broto de esperança para o mundo, Advento de conexões.

Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte
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Como será meu Natal?  - Dom Adelar Baruffi, 
Bispo de Cruz Alta

É tempo de preparar e, sobretudo, prepararmo-
nos para o Natal. Se nós não o fizermos, seremos 
conduzidos e a mídia, com sua visão mais comercial 
do que religiosa, o fará. Nenhuma grande festa é feita 
de improviso. Quando nos preparamos, já estamos 
vivendo, antecipadamente, dispondo-nos para o que 
acontecerá. Afinal, é um encontro muito especial, uma 
visita única. Como Zacarias, proclamamos:  “Bendito seja o Senhor, Deus de 
Israel, que a seu povo visitou e libertou” (Lc 1,68). Ele é “o sol nascente que nos 
veio visitar” (Lc 1,78). Como acolher esta visita?

Preparamos o nosso interior, pois aí é o lugar privilegiado deste encontro. 
No Prefácio do Advento rezamos: “agora e em todos os tempos, ele vem ao nosso 
encontro, presente em cada pessoa humana”. Como nos diz Santo Agostinho: 
“Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava fora!” Para isto, a atitude 
básica é o recolhimento. Não se trata de retirar-se do mundo ou de fugir dos 
muitos compromissos e barulhos característicos deste tempo. Isto teria seu valor, 
mas não é suficiente para acontecer o recolhimento. Trata-se, antes, de silenciar 
o interior do que o exterior. Reconhecer este santuário onde Deus habita e nos 
fala. Não precisamos ter medo de mostrar ao visitante divino tudo o que aí 
habita: sentimentos, pessoas, projetos, misérias e alegrias. Sabemos que, vindo 
a nós, Ele manifesta seu amor e misericórdia independente do que somos. Este 
diálogo com Aquele que habita em nós, é a oração, que queremos intensificar. 
Revelando nossas misérias ao seu amor misericordioso, Ele possibilita nossa 
reconciliação, a paz. Ela inicia aí e se concretiza no sacramento da penitência, 
fonte de reconciliação e paz. 

Se conseguirmos este recolhimento interior, teremos mais facilidade de 
mantermo-nos focados em Jesus Cristo. Ele é o centro e a única razão de existir 
o Natal. O resto são penduricalhos, que na maioria das vezes mais atrapalham 
do que ajudam. Importante que, à medida que preparamos o interior, também 
o ambiente em que vivemos possa respirar a espera daquele vem nos visitar. 
Todos os enfeites devem estar ligados a Jesus Cristo: a luz, a estrela, a árvore 
e, sobretudo, o presépio. Evitemos símbolos que não dizem respeito ao Natal. 
Também, participemos nas reflexões em nosso grupo eclesial e na comunidade. 

Deus que vem até nós, não se manifesta somente no nosso interior, mas ele 
se insere no drama da sociedade humana de todos os tempos. Como ele habitou 
há dois milênios a história humana, também na nossa sociedade, desejosa de 
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paz, de fraternidade, de acolhida, de respeito pela vida humana Ele está presente 
como “um sinal de contradição” (Lc 2, 34), como profetizou o velho Simeão. 
Ele procura um lugar para nascer e ficar, como Maria e José procuraram em 
Belém. Ainda há espaço para Ele? “Se realmente queremos encontrar Cristo, é 
preciso que toquemos o seu corpo no corpo chagado dos pobres, como resposta 
à comunhão sacramental recebida na Eucaristia” (Francisco, Mensagem para 
o I Dia Mundial dos pobres, 2017, n.3). Nós o revelamos presente com nosso 
testemunho de paz e solidariedade. Assim, poderemos preparar-nos bem para o 
Natal que se aproxima.

Então, nossa visita será bem acolhida e terá um lugar especial? 

Advento - tempo de evangelização
O Advento possui algumas características 

especiais. Antes de tudo, é um tempo de esperança, 
durante o qual recordamos as promessas de Deus a 
respeito de nossa salvação. Deus é fiel e o que Ele 
promete é cumprido. E suas promessas referem-se a 
algo muito grande, que satisfaz plenamente o nosso 
coração e as buscas de nossa vida. As promessas de 
Deus a respeito da primeira vinda do Salvador já se 
cumpriram em Jesus Cristo e, agora, o Advento nos 
coloca diante da perspectiva da salvação plena, a 
ser realizada no Reino de Deus. 

Como cristãos, somos chamados a dar esperança também ao mundo, que 
carece muito de um horizonte de esperança verdadeira. A cultura materialista e 
imediatista aposta em esperanças pequenas e efêmeras, um sonho de consumos 
depois de outro, que nunca deixa o coração satisfeito. Mas, a esperança cristã não 
é um sonho de consumo imediatista, que pode levar de frustração em frustração. 
O Papa Bento XVI escreveu, na encíclica Caritas in Veritate , que um dos aspectos 
mais preocupantes da cultura do nosso tempo é a falta de esperança; e que, em 
muitos casos, o homem também não espera mais nada de Deus, depositando sua 
confiança e esperança apenas nas próprias capacidades e realizações. Isso só 
pode levar à frustração e a uma vida sem perspectivas! 

O Advento anuncia a grande esperança daquilo que só Deus pode realizar 
pelo homem. A salvação plena que o coração humano busca é obra de Deus. E 
requer do homem um coração aberto e generoso, para acolher o dom de Deus 
e colaborar com Ele. Por isso, o Advento também é um tempo forte de escuta e 
acolhida da Palavra de Deus.  
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Essa Palavra chama à conversão, à busca de Deus e à colaboração com a 
sua graça. A busca de Deus deve acontecer através da oração e da reconciliação 
com Deus. A confissão faz parte da vivência do Advento e da preparação para 
a celebração do Natal.  Durante a preparação do Natal, por outro lado, é muito 
recomendado que sejam feitas as Novenas de Natal em família e com os vizinhos, 
para criar um clima orante e de comunhão fraterna para a celebração do Natal. 

Também é bonito e cheio de significado que as famílias preparem o presépio 
em seus lares durante o Advento. O presépio é uma representação plástica da cena 
de Natal e visibiliza, de alguma forma, o Evangelho do nascimento de Jesus. A 
preparação do presépio pode ser um recurso pedagógico bem interessante para 
as famílias transmitirem a fé às novas gerações; por isso, convém que os pais 
envolvam os filhos e netos na preparação do presépio, explicando o simbolismo 
das imagens e lendo com eles o Evangelho do nascimento de Jesus. 

E não pode faltar uma intensa caridade e solidariedade para com os 
pobres, doentes e todos aqueles que sofrem. Que eles sintam que são lembrados 
por Deus através da nossa fraternidade. Assim, criamos um clima para o Natal, 
que é a festa da Fraternidade universal. O Filho de Deus veio ao mundo para 
reunir em torno de si a humanidade e fazer dela uma grande família de irmãos. 

Cardeal Odilo Pedro Scherer
 Arcebispo Metropolitano de São Paulo
 Publicado em O SÃO PAULO, na edição de 06/12/2017.

Um novo tempo! - Dom Fernando Arêas Rifan, Bispo da Administração 
Apostólica Pessoal São João Maria Vianney

A palavra Advento vem do latim, significando “vinda”, Advento é o 
“tempo litúrgico da expectativa do Salvador e símbolo da esperança cristã. A 
salvação que esperamos de Deus tem igualmente o sabor do amor. Preparando-
nos para o mistério do Natal, assumimos de novo o caminho do povo de Deus 
para acolher o Filho que nos veio revelar que Deus não é só Justiça, mas é também 
e antes de tudo Amor (cf. 1 Jo 4, 8). Em todos os lugares, mas, sobretudo onde 
reinam a violência, o ódio, a injustiça e a perseguição, os cristãos são chamados 
a dar testemunho deste Deus que é Amor”.

“O Advento é o tempo para preparar os nossos corações a fim de acolher 
o Salvador, isto é, o único Justo e o único Juiz capaz de dar a cada um a sorte 
que merece. Aqui, como noutros lugares, muitos homens e mulheres têm sede 
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de respeito, justiça, equidade, sem avistar no horizonte qualquer sinal positivo. 
Para eles, o Salvador vem trazer o dom da sua justiça (cf. Jr 33, 15). Vem tornar 
fecundas as nossas histórias pessoais e coletivas, as nossas esperanças frustradas 
e os nossos votos estéreis. E manda-nos anunciar, sobretudo àqueles que são 
oprimidos pelos poderosos deste mundo, bem como a quantos vivem vergados 
sob o peso dos seus pecados: ‘Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. 
Este é o nome com o qual será chamada: Senhor-nossa justiça’ (Jr 33, 16). Sim, 
Deus é Justiça! Por isso mesmo nós, cristãos, somos chamados a ser no mundo 
os artesãos duma paz fundada na justiça” (Papa Francisco, Catedral de  Bangui, 
República Centro-Africana, 29/11/2015).

Celebramos duas vindas de Jesus Cristo ao mundo. A primeira, com a 
sua encarnação, ocorrida historicamente há cerca de dois mil anos, celebraremos 
no Natal. A segunda, em que meditamos no tempo do Advento, é o retorno 
glorioso no fim dos tempos. Como disse o Papa Bento XVI, “esses dois 
momentos, que cronologicamente são distantes – e não se sabe o quanto -, 
tocam-se profundamente, porque com sua morte e ressurreição Jesus já realizou 
a transformação do homem e do cosmo que é a meta final da criação. Mas antes 
do final, é necessário que o Evangelho seja proclamado a todas as nações, disse 
Jesus no Evangelho de São Marcos (cf. Mc 13,10). A vinda do Senhor continua, 
o mundo deve ser penetrado pela sua presença. E esta vinda permanente do 
Senhor no anúncio do Evangelho requer continuamente nossa colaboração; e a 
Igreja, que é como a Noiva, a esposa prometida do Cordeiro de Deus crucificado 
e ressuscitado (cf. Ap 21,9), em comunhão com o Senhor colabora nesta vinda 
do Senhor,  na qual já inicia o seu retorno glorioso”(Angelus, 2/12/2012).

Há ainda uma terceira vinda de Cristo, também celebrada no Natal. 
Acontece em nosso coração, pela sua graça. Essa será a grande alegria do Natal: 
“O encontro pessoal com o amor de Jesus que nos salva… A ALEGRIA DO 

EVANGELHO enche o 
coração e a vida inteira 
daqueles que se encontram 
com Jesus. Todos os que se 
deixam salvar por Ele são 
libertados do pecado, da 
tristeza, do vazio interior, 
do isolamento” (Francisco, 
Evangelii Gaudium).

- 55 -



ENCONTROS E CELEBRAÇÕES 
Regional Sul 3 da CNBB - 2018


