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II Domingo do Tempo do Advento
(Do sonho e da Promessa à realidade)

1.ª Leit. – Bar 5, 1-9;
Salmo – Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6;
2.ª Leit. – Filip 1, 4-6. 8-11;
Evangelho – Lc 3, 1-6.

Podemos situar o tema deste Domingo à volta da missão profética. Ela é um
apelo à conversão, à renovação, no sentido de eliminar todos os obstáculos que
impedem a chegada do Senhor ao nosso mundo e ao coração dos homens. Esta
missão é uma exigência que é feita a todos os baptizados, chamados – neste
tempo em especial – a dar testemunho da salvação/libertação que Jesus Cristo
veio trazer.

O evangelho apresenta-nos o profeta João Baptista, que convida os ho-
mens a uma transformação total quanto à forma de pensar e de agir, quanto aos
valores e às prioridades da vida. Para que Jesus possa caminhar ao encontro de
cada homem e apresentar-lhe uma proposta de salvação, é necessário que os
corações estejam livres e disponíveis para acolher a Boa Nova do Reino. É esta
missão profética que Deus continua, hoje, a confiar-nos.

A primeira leitura sugere que este “caminho” de conversão é um verda-
deiro êxodo da terra da escravidão, para a terra da felicidade e da liberdade.
Durante o percurso, somos convidados a despir-nos de todas as cadeias que nos
impedem de acolher a proposta libertadora que Deus nos faz. A leitura convida-
nos, ainda, a viver este tempo numa serena alegria, confiantes no Deus que não
desiste de nos apresentar uma proposta de salvação, apesar dos nossos erros e
dificuldades.

A segunda leitura chama a atenção para o facto de a comunidade se dever
preocupar com o anúncio profético e  manifestar, em concreto, a sua solidarieda-
de para com todos aqueles que fazem sua a causa do Evangelho. Sugere, tam-
bém, que a comunidade deve dar um verdadeiro testemunho de caridade, banindo
as divisões e os conflitos: só assim ela dará testemunho do Senhor que vem.
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Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.

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

Comentarista – No domingo passado iniciámos a Caminhada de Advento.
Hoje, celebrando o II domingo do Advento, continuamos, em comunhão com
todas as comunidades das oito paróquias da Unidade Pastoral de Esposende
Centro/Sul, a preparar o nascimento de Jesus. A palavra-chave que vamos
valorizar, a partir da Liturgia da Palavra é Confiança. No Evangelho, João
chama-se a si mesmo “uma voz que clama no deserto”. João grita no deserto,
mas este deserto não é necessariamente físico. É sobretudo o deserto dos
nossos corações. A sua voz levanta-se com força nos descampados, mas não
os pode mudar. Não pode fazer deles jardins verdejantes. Só Deus. Só Cristo.
João prepara o caminho para os corações dos homens, ele demonstra plena
Confiança na vinda transformante do Messias. O caminho da salvação não é
complicado. S. Paulo sublinha isso mesmo: "Tenho plena confiança de que
Aquele que começou em vós tão boa obra há de levá-la a bom termo até
ao dia de Cristo Jesus." A voz de João deve ressoar ainda nos nossos ouvidos,
para que a Palavra possa penetrar sempre nos nossos corações e nos leve ao
"Encontro com Jesus Cristo... encontro com o próximo!" Basta abrir a
porta. Recordar que só Ele pode entrar para nos conduzir à felicidade.

Pres. – Deus omnipotente,
ao acendermos mais esta vela
em honra do Advento do vosso Filho,
dai ao vosso povo
a graça de esperar vigilante a sua chegada,
para que, instruídos pelo próprio Salvador,
corramos ao seu encontro com as nossas lâmpadas acesas.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
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Estando já uma vela acesa, o sacerdote acende a segunda vela.
Depois de acender a vela acrescenta:

Pres. – Senhor nosso Deus,
que a nossa bondade
seja um testemunho do vosso amor por todos,
vós que nos amastes
até nos enviar o vosso bendito Filho, Jesus Cristo,
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
Prossegue a Eucaristia com o Acto Penitencial

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
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Oração Colecta
Pres. – Concedei, Deus omnipotente e misericordioso,

que os cuidados deste mundo não sejam obstáculo
para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo,
mas que a sabedoria do alto
nos leve a participar no esplendor da sua glória.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro de Baruc (Bar 5, 1-9)

"Deus mostrará o teu esplendor"

Jerusalém, deixa a tua veste de luto e aflição
e reveste para sempre a beleza da glória que vem de Deus.
Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus
e coloca sobre a cabeça o diadema da glória do Eterno.
Deus vai mostrar o teu esplendor
a toda a criatura que há debaixo do céu;
Deus te dará para sempre este nome:
«Paz da justiça e glória da piedade».
Levanta-te, Jerusalém,
sobe ao alto e olha para o Oriente:
vê os teus filhos reunidos desde o Poente ao Nascente,
por ordem do Deus Santo,
felizes por Deus Se ter lembrado deles.
Tinham-te deixado, caminhando a pé, levados pelos inimigos;
mas agora é Deus que os reconduz a ti,
trazidos em triunfo, como filhos de reis.
Deus decidiu abater
todos os altos montes e as colinas seculares
e encher os vales, para se aplanar a terra,
a fim de que Israel possa caminhar em segurança,
na glória de Deus.
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Também os bosques e todas as árvores aromáticas
darão sombra a Israel, por ordem de Deus,
porque Deus conduzirá Israel na alegria,
à luz da sua glória,
com a misericórdia e a justiça que d’Ele procedem.

Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.3)

Refrão: O senhor fez maravilhas em favor do Seu povo!

Quando o Senhor fez regressar os activos de Sião,
parecia-nos viver um sonho.
Da nossa boca brotavam expressões de alegria
e de nossos lábios cânticos de júbilo.

Diziam então os pagãos:
«O Senhor fez por eles grandes coisas».
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor,
estamos exultantes de alegria.

Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos,
como as torrentes do deserto.
Os que semeiam em lágrimas
recolhem com alegria.
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À ida, vão a chorar,
levando as sementes;
à volta, vêm a cantar,
trazendo os molhos de espigas.

Leitura da 1.ª Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
(Filip 1, 4-6.8-11)

"Puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo"

Irmãos:
Em todas as minhas orações,
peço sempre com alegria por todos vós,
recordando-me da parte que tomastes na causa do Evangelho,
desde o primeiro dia até ao presente.
Tenho plena confiança
de que Aquele que começou em vós tão boa obra
há-de levá-la a bom termo até ao dia de Cristo Jesus.
Deus é testemunha
de que vos amo a todos no coração de Cristo Jesus.
Por isso Lhe peço que a vossa caridade
cresça cada vez mais em ciência e discernimento,
para que possais distinguir o que é melhor
e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo,
na plenitude dos frutos de justiça
que se obtêm por Jesus Cristo,
para louvor e glória de Deus.

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
(Lc 3, 4.6)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas
e toda a criatura verá a salvação de Deus.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 3, 1-6)

"Toda a criatura verá a salvação de Deus"

No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério,
quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia,
Herodes tetrarca da Galileia,
seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconítide
e Lisânias tetrarca de Abilene,
no pontificado de Anás e Caifás,
foi dirigida a palavra de Deus
a João, filho de Zacarias, no deserto.
E ele percorreu toda a zona do rio Jordão,
pregando um baptismo de penitência
para a remissão dos pecados,
como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías:
«Uma voz clama no deserto:
‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Sejam alteados todos os vales
e abatidos os montes e as colinas;
endireitem-se os caminhos tortuosos
e aplanem-se as veredas escarpadas;
e toda a criatura verá a salvação de Deus’».

Palavra da Salvação.

Proposta de Reflexão Homilética
Neste segundo domingo do Advento, João Baptista aparece como uma

voz no deserto, fazendo um forte apelo à conversão, com confiança, para
preparar o "Caminho do Senhor".  É o grande pregador do Advento, que
ainda hoje  nos ensina a preparar o Caminho de Jesus para o Natal.

A 1.ª leitura anuncia o "Caminho" de um novo "Êxodo" (Bar 5,1-9). Ao
povo sofrido no exílio, o Profeta Baruc dirige uma profecia cheia de esperan-
ça e vibrante alegria: o próprio Deus preparará o caminho do regresso: "Deus
decidiu abater  todos os altos montes e as colinas seculares e encher os
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vales, para se aplanar a terra, a fim de que Israel possa caminhar em
segurança, na glória de Deus."

O Advento é um tempo favorável para o nosso "êxodo": devemo-nos des-
fazer das cadeias que impedem a acção libertadora de Deus e o regresso à
nova Jerusalém da alegria e da liberdade.  Quais são as escravidões que ainda
nos prendem e  nos impedem de acolher o Senhor que vem?

Na 2.ª Leitura, S. Paulo lembra os filipenses, que o Senhor vem e sua
proposta de salvação chega a todos os povos se assumimos o compromisso
missionário e se a caridade entre nós for uma realidade viva (Fl 1,4-6.8-11).
Somos uma Comunidade "a caminho" que acolhe o Senhor que vem...

O Evangelho apresenta João Baptista, convidando a preparar o Caminho
do Senhor (Lc 3.1-6).  João Baptista é "a Voz que clama no deserto",  prepa-
rando o coração dos homens para acolher o Messias.

Detalhes do texto:
– Lucas faz uma longa introdução histórica: situa concretamente, no espa-

ço e no tempo, os factos da Salvação: a pregação de João e a intervenção de
Deus na história.

– "A Palavra de Deus desceu sobre João". Deus rompeu um longo silêncio
de 300 anos sem profetas e enviou o último profeta do Antigo Testamento:
João Baptista.

–Tudo começou no Deserto... O "Deserto", na História de Israel, lembra-
va  muitas coisas: Libertação... Purificação... Aliança... Esperança da Terra
Prometida...  No tempo de Jesus, era para o deserto que se dirigia quem
queria repetir a experiência espiritual dos antepassados.

– "Ele percorria toda a região do Jordão...". Jordão era a fronteira por
onde entraram na Terra Prometida. No baptismo de João, cada um repetia o
gesto de entrar, através do Jordão, na Terra da Liberdade...  na verdadeira
Terra Prometida.

O anúncio de João Baptista:
– Um apelo de conversão: "Preparai o caminho do Senhor, endireitai

suas veredas... todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão
rebaixados..."

Este processo de conversão é um verdadeiro êxodo, que nos transportará
da terra da opressão para a terra nova da liberdade, da graça e da paz. Só
quem aceita percorrer esse "caminho" experimentará a "salvação de Deus".



— 39 —

– Um anúncio de esperança: "Todos verão a salvação de Deus...". A
salvação é oferecida para todos os homens, também para nós...

O testemunho de João Baptista:
– Preparou-se no "deserto": o barulho das festas não é ambiente propí-

cio para anunciar  nem para ouvir o convite à penitência.  Para escutar a voz
de Deus, é necessário criar um clima de silêncio, de escuta:  Que tal no adven-
to, desligar a TV para termos momentos de "deserto"?

– Desprendimento: manifestado na sobriedade do comer e do vestir:
vestindo pele de camelo e comendo gafanhotos e mel silvestre... Temos o
mesmo espírito de João Baptista?

O caminho a seguir: ‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as
suas veredas’.

– Endireitar as veredas: Nem sempre seguimos o caminho recto, indica-
do por  Cristo: do amor, da doação, do serviço... Quais as estradas tortuosas a
endireitar para chegar até Deus?

– Sejam alteados todos os vales...: quais os vales a preencher na vida
profissional, na vida espiritual, na vida familiar, na vida da comunidade?

– ... e abatidos os montes e as colinas: baixar nosso orgulho, a nossa
auto-suficiência...  Os mais simples e humildes encontraram o Messias no seu
caminho... Os poderosos e orgulhosos não chegaram até Belém.

Baruc e João Baptista foram mensageiros de Deus para preparar os cami-
nhos do Senhor aos homens do seu tempo... Deus não poderia servir-se tam-
bém de nós para preparar os homens de hoje para a vinda de Cristo no Natal
deste ano?

 Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

João Baptista proclamava com voz forte
a proximidade da vinda do Senhor
e a urgência da conversão.
Peçamos ao Senhor que nos ajude
a preparar com alegria os seus caminhos,
dizendo com humildade:

«Vinde, Senhor, e salvai-nos!»
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1. Pelo Papa N..., pelos bispos, presbíteros e diáconos,
e por aqueles que nos desertos deste mundo
continuam a  anunciar a vinda do Senhor,
oremos, irmãos.

2. Pelos povos que não conhecem o Evangelho,
pelos homens e mulheres que lhe são fiéis
e pelos pobres, oprimidos e despojados,
oremos, irmãos.

3. Pelos que reconhecem em Jesus o seu caminho,
e por todos os que pedem ao Senhor
que abata os montes, alteie os vales e aplane a terra,
oremos, irmãos.

4. Pelos homens e mulheres sem lar nem pão,
e por aqueles que, em qualquer parte do mundo,
são deportados, violentados ou suprimidos,
oremos, irmãos.

5. Por todos os membros da nossa comunidade paroquial,
pelos que andam frios na fé, preocupados ou vacilantes
e pelos que cantam as maravilhas do Senhor,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor, nosso Deus,

que, por Cristo e pelos seus Apóstolos,

começastes em nós a boa obra

de tomar parte na causa do Evangelho,

nós Vos pedimos a força e a coragem

de prosseguirmos até ao fim com alegria.

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas

Pres. – Olhai benignamente, Senhor,
 para as nossas humildes ofertas e orações
 e, como diante de Vós não temos méritos,
 ajudai-nos com a vossa misericórdia.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.
Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.
Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.
Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,

é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
a Vós, Senhor do universo,
que encheis os vales que os homens fazem entre si.
A Vós que traçais um caminho direito
no meio das suas dispersões e inimizades.
A Vós que nos convidais a deixar as tristezas,
para nos revestirmos do manto da justiça e da alegria.
A Vós que aplanais as asperezas do nosso agir
e as rivalidades do nosso carácter,
destruindo os muros que erguemos,
substituindo-os pela ponte da vossa bondade
e do vosso perdão.
A Vós que trazeis os exilados, no pecado e no mal,
à vossa casa de misericórdia.
É por isso que o universo exulta de alegria;
e o vosso povo, reunido à vossa volta,
proclama a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo,
sois a fonte de toda a santidade.
Sois nosso Deus e nosso Pai,
E nós, vossos filhos,
queremos-nos deixar acolher por Vós.
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Deus justo e fonte de toda santidade,
reunidos na Vossa presença,
em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana,
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
ressuscitou dos mortos,
humildemente Vos suplicamos:
santificai estes dons,
derramando sobre eles o Vosso Espírito Santo,
de modo que se convertam para nós
no Corpo e Sangue ✠ ✠ ✠ ✠ ✠
de Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes santos mistérios.

Ele na hora em que se entregava,
para voluntariamente sofrer a morte,
tomou o Pão e, dando graças,
partiu-o e deu-o aos seus discípulos dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, no fim da Ceia,
tomou o Cálice e dando graças,
deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E BEBEI.
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA

QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS

PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da morte e ressurreição do Vosso Filho,
enquanto esperamos a Sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação,
e vos damos graças,
porque nos admitistes à vossa presença
para Vos servir nestes santos mistérios.

Humildemente vos suplicamos que,
participando no Corpo e Sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só Corpo.

Lembrai-Vos, Senhor da vossa Igreja,
dispersa por toda a terra,
e tornai-a perfeita na caridade,
em comunhão com o Papa N...,
o nosso Arcebispo N...,
e todos aqueles que, na Igreja e no mundo,
estão ao serviço do Vosso Povo.

Lembrai-vos dos que ainda não foram iluminados
pela Luz do Evangelho
nem saciados com a Vosso alimento.
Mostrai-lhes, Senhor, a Vossa misericórdia.

Lembrai-Vos também dos nossos irmãos
que morreram na esperança da Ressurreição (…)
e de todos os que já partiram deste mundo,
admiti-os na luz da Vossa presença.



— 45 —

Tende misericórdia de todos nós, Senhor,
e dai-nos a graça de participar na vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
os santos apóstolos e todos os santos,
que desde o princípio do mundo,
viveram na Vossa amizade,
para cantarmos os vossos louvores,
por Jesus Cristo, Vosso Filho.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

R.: Amén.

Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal
que fecha os nossos olhos à Vossa presença
e o nosso coração aos irmãos.
Que o nosso coração esteja sempre
cheio da Vossa presença,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que viestes reunir o povo judeu, exilado e disperso,

 vinde, de novo, a nós.
 Esquecei as nossas recusas ao Vosso amor,
 e mostrai-nos o caminho da paz e da verdade,
 para avançarmos sem medo
 pelo caminho da conversão,
segundo a Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou dignode que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Saciados com o alimento espiritual,

humildemente Vos pedimos, Senhor,
que, pela participação neste sacramento,
nos ensineis a apreciar com sabedoria os bens da terra
e a amar os bens do Céu.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final
Pres. – O Senhor esteja convosco!

R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Deus omnipotente e misericordioso,
Vos ilumine e enriqueça com as suas bênçãos
Na celebração dos mistérios do Advento.

R.: Amén.

Pres. – Deus vos conserve, durante esta vida,
Firmes na fé, alegres na esperança
E generosos na caridade.

R.: Amén.

Pres. – A vós, que esperais,
o próximo nascimento do nosso Redentor,
Conceda-vos Deus o prémio da vida eterna,
Quando Ele vier de novo na majestade da Sua glória.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e     ✠     Espírito Santo!

R.: Amén.

Na primeira leitura,
o profeta anuncia que Deus dará ao seu povo para sempre
este nome: “Paz da justiça e glória da piedade”.
Ao longo da próxima semana, procurar fazer a paz,
construir a paz, fazer nascer a paz.
No nosso coração, à nossa volta…
Procurar pronunciar muitas vezes
palavras de paz e de esperança…

para sermos sinais de CONFIANÇA.

Na construção do Presépio
aparece agora João Baptista, nas margens do Jordão.
É essa imagem que vamos colocar no nosso Presépio
procurando ouvir a sua mensagem.

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.


