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“Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo”.
2º Domingo do Advento

Iniciamos a caminhada em preparação para o Natal dispostos a nos deixarmos moldar por Deus
como barro nas mãos do oleiro. A liturgia nos faz forte apelo à vigilância, convidando-nos a estar

acordados e atentos, pois o Senhor vem nos visitar. Abramos mente e coração para acolher a
graça e a paz que vêm da parte de Deus.

Primeira Leitura: Is 40,1-5.9-11

Leitura do livro do profeta Isaías.
1"Consolai o meu povo, consolai-o –
diz o vosso Deus. 2Falai ao coração de
Jerusalém e dizei em alta voz que sua
servidão acabou e a expiação de suas
culpas foi cumprida; ela recebeu das
mãos do Senhor o dobro por todos os
seus pecados”. 3Grita uma voz:
“Preparai no deserto o caminho do
Senhor, aplainai na solidão a estrada
de nosso Deus. 4Nivelem-se todos
os vales, rebaixem-se todos os
montes e colinas; endireite-se o que
é torto e alisem-se as asperezas: 5a
glória do Senhor então se manifestará, e todos os
homens verão juntamente o que a boca do Senhor
falou. 9Sobe a um alto monte, tu, que trazes a
boa-nova a Sião; levanta com força a tua voz, tu,
que trazes a boa-nova a Jerusalém, ergue a voz, não
temas; dize às cidades de Judá: ‘Eis o vosso
Deus, 10eis que o Senhor Deus vem com poder, seu
braço tudo domina; eis, com ele, sua conquista, eis à
sua frente a vitória. 11Como um pastor, ele
apascenta o rebanho, reúne, com a força dos braços,
os cordeiros e carrega-os ao colo; ele mesmo tange
as ovelhas-mães’”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial: 84(85)

R. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa
salvação nos concedei!
1. Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a paz que
ele vai anunciar; a paz para o seu povo e seus amigos,
para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto
a salvação dos que o temem, e a glória habitará em
nossa terra.

2. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a
paz se abraçarão; da terra brotará a fidelidade, e a
justiça olhará dos altos céus.

3. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa
terra nos dará suas colheitas; a justiça andará na
sua frente e a salvação há de seguir os passos seus.

Segunda Leitura: 2 Pd 3,8-14

Leitura da segunda carta de são Pedro.
8Uma coisa vós não podeis desconhecer, caríssimos:
para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos
como um dia. 9O Senhor não tarda a cumprir sua
promessa, como pensam alguns, achando que
demora. Ele está usando de paciência para convosco,
pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário,
quer que todos venham a converter-se. 10O dia do
Senhor chegará como um ladrão, e então os céus
acabarão com barulho espantoso; os elementos,
devorados pelas chamas, se dissolverão, e a terra
será consumida com tudo o que nela se fez. 11Se
desse modo tudo se vai desintegrar, qual não deve

ser o vosso empenho numa vida santa
e piedosa, 12enquanto esperais com
anseio a vinda do dia de Deus, quando
os céus em chama se vão derreter e
os elementos, consumidos pelo fogo,
se fundirão? 13O que nós esperamos,
de acordo com a sua promessa, são
novos céus e uma nova terra, onde
habitará a justiça. 14Caríssimos,
vivendo nessa esperança, esforçai-vos
para que ele vos encontre numa vida
pura e sem mancha e em paz. –
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Evangelho: Mc 1,1-8

Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.
1Início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de
Deus. 2Está escrito no livro do profeta Isaías: “Eis que
envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o
teu caminho. 3Esta é a voz daquele que grita no
deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai
suas estradas!’” 4Foi assim que João Batista apareceu
no deserto, pregando um batismo de conversão para
o perdão dos pecados. 5Toda a região da Judeia e
todos os moradores de Jerusalém iam ao seu
encontro. Confessavam os seus pecados e João os
batizava no rio Jordão. 6João se vestia com uma pele
de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. 7E
pregava, dizendo: “Depois de mim virá alguém mais
forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar
para desamarrar suas sandálias. 8Eu vos batizei com
água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo”. –
Palavra da salvação.
T. Glória a Vós, Senhor.

Tempo do Advento
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 (penitência). 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.
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia        Horário                              Atividade

H O J EH O J EH O J EH O J EH O J E
10 Dom

11 Seg

12 Ter

13 Qua

14 Qui

15 Sex

16 Sab

17 Dom

AGENDA  -  Dezembro / Janeiro/18
31/12 - 20h: Missa de Ação de Graças pelo

 Encerramento do Ano Civil.
24/12 - 19h: Missa da Vigília de Natal - Matriz.
25/12 - 08h: Missa na Igreja N. Sra. da Defesa.

  09h: Missa na Comunidade Santa Edwiges.
  10h30: Missa na Matriz.

02/01 - 19h: Missa - N. Sra. da Luz - Bênção das velas.
08/01 - 20h30: Terço dos Homens
16/01 - 20h: Missa - Santa Edwiges

L ITURGIA DIÁRIA (11 a 17/12)LITURGIA DIÁRIA (11 a 17/12)LITURGIA DIÁRIA (11 a 17/12)LITURGIA DIÁRIA (11 a 17/12)LITURGIA DIÁRIA (11 a 17/12)
11/12 – S. Dâmaso I (Papa)
Is 35,1-10; Sl 84(85); Lc 5,17-26.
12/12 – N. Sra. de Guadalupe (Padroeira da América Latina)
Gl 4,4-7; Sl 95(96); Lc 1,39-47.
13/12 – Sta. Luzia (Virgem e Mártir)
Is 40,25-31; Sl 102(103); Mt 11,28-30.
14/12 – S. João da Cruz (Presbítero e Dr. da Igreja)
Is 41,13-20; Sl 144(145); Mt 11,11-15;
15/12 – Sta. Nina ou Cristina (Apóstola)
Is 48,17-19; Sl 1; Mt 11,16-19.
16/12 – Sta. Adelaide (Imperatriz)
Eclo 48,1-4.9-11; Sl 79(80); Mt 17,10-13.
17/12 – S. Lázaro (Amigo de Jesus)
Is 61,1-2a.10-11; Lc 1; 1Ts 5,16-24; Jo 1,6-8.19-28.

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
11 – Mariana Bonfim Hipólito da Silva
12 – Ana Paula Dias Branco Gonçalves
12 – Edvânio Pacheco da Silva
13 – Luciano Aleixo Fernandes
13 – Márcia Regina Fontes
13 – Maria Eunice Rocha Silva
14 – Karina San Martin Manara
14 – Raquel Leite França Souza
15 – Vera Regina B. Nascimento
17 – Edilson Cesar Borba

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges
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2º  Domingo do Advento.2º  Domingo do Advento.2º  Domingo do Advento.2º  Domingo do Advento.2º  Domingo do Advento.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
Encontro da Perseverança.
Novena de Natal - 6º Encontro: Cateq. e Persev.
A lmoço Comuni tá r io .A lmoço Comuni tá r io .A lmoço Comuni tá r io .A lmoço Comuni tá r io .A lmoço Comuni tá r io .

Novena de Natal - 8ª Semana.Novena de Natal - 8ª Semana.Novena de Natal - 8ª Semana.Novena de Natal - 8ª Semana.Novena de Natal - 8ª Semana.
Missa - Novena das Almas - N. Sra. da Defesa.
Terço dos Homens..

Os curOs curOs curOs curOs cur sos serão rsos serão rsos serão rsos serão rsos serão r etomados em 2018.etomados em 2018.etomados em 2018.etomados em 2018.etomados em 2018.

Não há expediente.
Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges - (Até 17h).

Visita aos enfermos::::: Pastoral da Saúde.
Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges.
Formação: Ministros

Encontro de Oração - Apostolado - Capela.
M i ssa  -  Coo rdenado res ,  Ca tequ i s t as ,
Ministros e Membros das Pastorais - Matriz.

En ce rEnce rEnce rEnce rEnce r rrrrr amen to  da  Noamen to  da  Noamen to  da  Noamen to  da  Noamen to  da  No vvvvv ena  de  Naena  de  Naena  de  Naena  de  Naena  de  Na t a lt a lt a lt a lt a l
nas  famí l ias .nas  famí l ias .nas  famí l ias .nas  famí l ias .nas  famí l ias .
Catequese de Primeira Eucaristia.
Novena de Natal - 7º Encontro: Catequese e
Perseverança .
Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges - (Até 17h)
Preparação para o Batismo.
Missa - Matriz.
Missa de Santa Edwiges.
Início da Novena de Natal na Igreja Matriz.
FESTFESTFESTFESTFESTA DA DA DA DA DA PIZZAA PIZZAA PIZZAA PIZZAA PIZZA

3º  Domingo do Advento.3º  Domingo do Advento.3º  Domingo do Advento.3º  Domingo do Advento.3º  Domingo do Advento.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
Encontro da Perseverança.
Novena de Natal - 8º Encontro: Catequese e
Perseverança

“Depois de mim, vem aquele que é
mais forte do que eu”

As primeiras palavras do evangelho de Marcos
deixam claro quem é o protagonista do livro: Jesus
Cristo, Filho de Deus. Desponta de imediato a figura
de João Batista, que reproduz a profecia de Isaías:
“Uma voz grita no deserto: ‘Preparem o caminho do
Senhor, endireitem suas estradas’”.

Preparar o caminho do Messias é manifestar, pelo
batismo com água, a firme vontade de mudar de
vida e esperar tempos novos, caracterizados pelo
batismo com o Espírito Santo. Endireitar as estradas
é criar relações com base na igualdade e na prática
da justiça.

João Batista não se considera o Messias, é
apenas o precursor dele: “Depois de mim, vem
aquele que é mais forte do que eu”. Jesus é o
Messias, que possui a plenitude do Espírito Santo:
“Derramarei o meu Espírito sobre todos os viventes”
(Jl 3,1).

(Dia a dia com o Evangelho 2017 – Pe. Luiz Miguel Duarte, ssp)

Ser dizimista é compreenderSer dizimista é compreenderSer dizimista é compreenderSer dizimista é compreenderSer dizimista é compreender
que Deus é Pque Deus é Pque Deus é Pque Deus é Pque Deus é Pai de todos.ai de todos.ai de todos.ai de todos.ai de todos.

A paróquia dizimista faz daA paróquia dizimista faz daA paróquia dizimista faz daA paróquia dizimista faz daA paróquia dizimista faz da
comunidade uma família.comunidade uma família.comunidade uma família.comunidade uma família.comunidade uma família.

ÚLTIMA
Festa da Pizza

do Ano.

= 16/12/2017 =

Reserve o seu
CONVITE.


