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“Convertam-se porque o Reino de Deus está próximo.”
2º Domingo do Advento

Irmãos e irmãs, grande alegria inunda nossa comunidade ao ver que novamente nos reunimos na
presença do Senhor a fim de dar mais um passo neste tempo de preparação para o Natal do Senhor. Que

mais uma vez possamos encher nossa vida da paz que vem de Deus e nos insere na sua comunhão.

PRIMEIRA LEITURA (Is 11,1-10)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

Naqueles dias, 1nascerá uma haste
do tronco de Jessé e, a partir da
raiz, surgirá o rebento de uma flor;
2sobre ele repousará o espírito do
Senhor: espírito de sabedoria e
discernimento, espírito de conselho
e fortaleza, espírito de ciência e
temor de Deus; 3no temor do
Senhor encontra ele seu prazer. Ele
não julgará pelas aparências que
vê nem decidirá somente por ouvir dizer; 4mas trará
justiça para os humildes e uma ordem justa para os
homens pacíficos; fustigará a terra com a força da
sua palavra e destruirá o mau com o sopro dos lábios.
5Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas
com a faixa da fidelidade. 6O lobo e o cordeiro viverão
juntos e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito; o
bezerro e o leão comerão juntos e até mesmo uma
criança poderá tangê-los. 7A vaca e o urso pastarão
lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas;
o leão comerá palha como o boi; 8a criança de peito
vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa; e
o menino desmamado não temerá por a mão na toca
da serpente. 9Não haverá danos nem mortes por todo
o meu santo monte: a terra estará tão repleta do
saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar.
10Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um
sinal entre os povos; hão de buscá-la as nações, e
gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL 71 (72)
R. Nos seus dias a justiça florirá.
1. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa
justiça ao descendente da realeza! Com justiça ele
governe o vosso povo, com equidade ele julgue os
vossos pobres.
2. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz, até
que a lua perca o brilho! De mar a mar estenderá o
seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a
terra!
3. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao
qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e
do infeliz, e a vida dos humildes salvará.
4. Seja bendito o seu nome para sempre! E que dure
como o sol sua memória! Todos os povos serão nele
abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor!

SEGUNDA LEITURA (Rm 15,4-9)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos, 4tudo o que outrora foi escrito foi escrito para
nossa instrução, para que, pela nossa constância e
pelo conforto espiritual das Escrituras, tenhamos firme
esperança. 5O Deus que dá constância e conforto vos
dê a graça da harmonia e concórdia, uns com os
outros, como ensina Cristo Jesus. 6Assim, tendo como
que um só coração e uma só voz, glorificareis o Deus
e Pai do Senhor nosso, Jesus Cristo. 7Por isso, acolhei-
vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu,

para a glória de Deus. 8Pois eu
digo: Cristo tornou-se servo dos
que praticam a circuncisão, para
honrar a veracidade de Deus,
confirmando as promessas feitas
aos pais. 9Quanto aos pagãos, eles
glorificam a Deus, em razão da sua
misericórdia, como está escrito:
“Por isso, eu vos glorificarei entre
os pagãos e cantarei louvores ao
vosso nome”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

EVANGELHO (Mt 3,1-12)

P. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Mateus.
1Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no
deserto da Judeia: 2"Convertei-vos, porque o Reino
dos Céus está próximo”. 3João foi anunciado pelo
profeta Isaías, que disse: “Esta é a voz daquele que
grita no deserto: preparai o caminho do Senhor,
endireitai suas veredas!” 4João usava uma roupa feita
de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno
dos rins; comia gafanhotos e mel do campo. 5Os
moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos
os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro
de João. 6Confessavam os seus pecados e João os
batizava no rio Jordão. 7Quando viu muitos fariseus
e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes:
“Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir
da ira que vai chegar? 8Produzi frutos que provem a
vossa conversão. 9Não penseis que basta dizer:
‘Abraão é nosso pai’, porque eu vos digo: até mesmo
destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de
Abraão. 10O machado já está na raiz das árvores, e
toda árvore que não der bom fruto será cortada e
jogada no fogo. 11Eu vos batizo com água para a
conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais
forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas
sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e
com fogo. 12Ele está com a pá na mão; ele vai limpar
sua eira e recolher seu trigo no celeiro; mas a palha
ele a queimará no fogo que não se apaga”. Palavra
da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Neste Santo Advento em que aguardamos a vinda
do Senhor, apresentemos ao Pai do céu nossos
pedidos e a Ele supliquemos:
T. Vinde salvar-nos, Senhor!
1. Senhor, que libertais o indigente que suplica e o
pobre ao qual ninguém quer ajudar; despertai neste
tempo em preparação ao Natal, a caridade dos
discípulos de vosso Filho, para que promovam uma
sociedade mais justa e fraterna.
2. Vós, que fizestes da Virgem Maria a flor anunciada
e nascida de Jessé, concedei-nos aguardar o vosso
Filho em companhia daquela que escolhestes e
preparastes para ser a Mãe do Senhor.
3. Vós, que pela vida e pregação de João Batista
preparastes a primeira vinda de vosso divino Filho,
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  Dia        Horário                              Atividade

10H30
11h30

15h
20h30
20h45

13h

14h
15h

15h
20h

09h
09h30
13h
18h

08h
09h
09h30
10h30
12h
19h

Feira de Artesanato (até 21h)
Macarrão e Pernil (até 15h)

Missa / Novena das Almas - MATRIZ.
Terço dos Homens.
Reunião do Cenáculo.

Não haverá expediente.
Bazar Beneficente - Com. Santa Edwiges ( Até 17h ).

Pastoral da Saúde: Visita aos enfermos.
Novena de Natal - Comunidade Santa Edwiges.

Reunião do Apostolado da Oração.
Missa / Novena de Natal.
Natal em família: Ambiente favorável à educação.

Reunião de Catequistas
Catequese de Primeira Eucaristia.
Preparação de Pais e Padrinhos para o Batismo.
Missa - Santa Edwiges.

3º Domingo do Advento3º Domingo do Advento3º Domingo do Advento3º Domingo do Advento3º Domingo do Advento
Missa - Matriz.
Missa - Santa Edwiges.
Encontros: Jovens e Perseverança.
Missa - Matriz.
Almoço Comunitário
Missa - Matriz.

H O J EH O J EH O J EH O J EH O J E

05 Seg

06 Ter

07 Qua

08 Qui

09 Sex

10 Sab

11 Dom

AGENDA  -  DezembroAGENDA  -  DezembroAGENDA  -  DezembroAGENDA  -  DezembroAGENDA  -  Dezembro
16/12 - 20h30: Reunião de Ministros.

concedei-nos que, instruídos pelo maior dos profetas,
aguardemos felizes a vinda de Cristo.
4. Senhor, João Batista anunciou não ser digno de
carregar as sandálias de Jesus. Dai aos padres
recém-ordenados de nossa Arquidiocese, a virtude
da humildade no serviço ao Santo Povo de Deus e
aos futuros novos diáconos a graça da caridade
operosa em favor dos pequenos deste mundo.
P. Rezemos juntos a oração da Campanha de
Evangelização 2016:
T. Pai Santo, quisestes que a vossa Igreja fosse,
no mundo, fonte de salvação para todas as nações,
a fim de que a obra do Cristo que vem continue até
o fim dos tempos. Aumentai em nós o ardor da
evangelização, derramando o Espírito prometido,
e fazei brotar em nossos corações a resposta da
fé. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

L ITURGIA DIÁRIA (05/12 A 11/12LITURGIA DIÁRIA (05/12 A 11/12LITURGIA DIÁRIA (05/12 A 11/12LITURGIA DIÁRIA (05/12 A 11/12LITURGIA DIÁRIA (05/12 A 11/12
05/12 – S. Geraldo (Bispo)
Is 35,1-10; Sl 84(85); Lc 5,17-26.

06/12 – S. Nicolau (Bispo)
Is 40,1-11; Sl 95(96); Mt 18,12-14.

07/12 – Sto. Ambrosio (Bispo, Dr. da Igreja)
Is 40, 25-31; Sl 102(103); Mt 11, 28-30.

08/12 – Imaculada Conceição de Nossa Senhora
Gn 3, 9-15; Sl 97(98); Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38.

09/12 – S. João Diego
Is 48,17-19; Sl 1; Mt 11,16-19.

10/12 – S. Melquíades (Bispo)
Eclo 48,1-4.9-11; Sl 79(80); Mt 17,10-13.

11/12 – S. Dâmaso I (Papa)
Is 35,1-6a.10; Sl 145(146); Tg 5,7-10; Mt 11,2-11

Esta é a voz de quem grita no deserto.
Mateus apresenta uma das características essenciais deste

Tempo do Advento em que vivemos: a conversão. É
apresentada, hoje, a figura de João Batista, que nos chama à
mudança de pensamentos e atitudes.

A voz que grita no deserto é a voz do Evangelho, a voz de
nossa própria consciência, a voz dos sofredores e dos sem voz
que pedem mais dignidade. O que importa é que a mudança de
vida à qual somos chamados a viver começa no interior e tenha
sinais exteriores.

João Batista sai do seu “lugar” e vai para o deserto. Sair das
velhas práticas e costumes e assimilar o novo jeito de ser de
Deus é ouvir a voz que clama: “Convertam-se porque o Reino
de Deus está próximo”.                     (Frei João Fernandes Reinert.)

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
05 – José Alves de Siqueira Neto
05 – Sophia Pinheiro Gonzales
10 – Aparecida Nair Tinti Bondanini
10 – Silvio Veiga
11 – Mariana Bonfim Hipólito da Silva
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TEMPO DO ADVENTO
“Atentos e vigilantes”

A espiritualidade do Advento é marcada por algumas atitudes
básicas: a preparação para receber o Cristo; a oração e a vivência
da esperança cristã. A preparação para receber o Senhor se dá
na vivência da conversão e da ascese. Precisamos ter um olhar
atento sobre nós e a realidade que nos cerca e nos empenharmos
para correspondermos com a ação do Espírito de Deus que
quer restaurar todas as coisas.

O nosso relacionamento com o nosso corpo e os nossos
afetos, com nossos familiares e pessoas íntimas, nossa
participação na vida eclesial e social devem estar no foco de
nossa atenção. A preparação para celebrar o Natal demanda
uma confissão sacramental bem feita e um propósito firme de
renovação interior.

Campanha Capela das Almas
Participe e eternize a vossa presença ou a
de vossos entes queridos. Sempre alguém

estará rezando por nós em nossa igreja.

Dízimo é expressão de Amor e Graça:
É gratuito... É espontâneo... Livre e Libertador...

08/12: Dia Nacional da Família
Durante muito tempo “família” vinha apresentada sempre

no singular, na pressuposição de um ideal único.
Ultimamente se tem dado destaque às muitas configurações
nos quadros familiares, querendo com isso sinalizar a
multiplicidade de caminhos para a realização humana.
Não existe uma única configuração, mas muitas,
dependendo de fatores múltiplos. O motor das famílias é o
mesmo: o amor. Mas os fatores que lhes dão fisionomias
diferentes são múltiplos.

A rigor, a diversidade não significa degeneração. Pode
perfeitamente se conjugar com manifestação da riqueza dos
planos de Deus, que se manifesta de muitos modos e em
inúmeros contextos diferentes. Mas assim como Deus é amor,
assim também só onde existe amor verdadeiro, existe família.

Feliz Dia da Família para todas as famílias!

(Frei Antônio Moser)


