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“Preparai o caminho do Senhor, endireitar as suas estradas”.
2º Domingo do Advento

Por meio do testemunho de João Batista, somos convidados a preparar os caminhos para a chegada
do Salvador e para nosso encontro com ele, em espírito de conversão. Vistamos a veste da alegria,

pois o Senhor fez maravilhas conosco. Celebrando a Eucaristia, fazemos memória da misericórdia e da
bondade do Pai, que em Jesus nos salva e nos cumula dos frutos da justiça e da paz.

Primeira Leitura: Br 5, 1-9
Leitura do livro do profeta Baruc.
1Despe, ó Jerusalém, a veste de
luto e de aflição e reveste, para
sempre, os adornos da glória vinda
de Deus. 2Cobre-te com o manto
da justiça que vem de Deus e põe
na cabeça o diadema da glória do
Eterno. 3Deus mostrará teu
esplendor, ó Jerusalém, a todos os
que estão debaixo do
céu. 4Receberás de Deus este
nome para sempre: “Paz da justiça
e Glória da piedade”. 5Levanta-te,
Jerusalém, põe-te no alto e olha para o oriente!
Vê teus filhos reunidos pela voz do Santo, desde o
poente até o levante, jubilosos por Deus ter-se
lembrado deles. 6Saíram de ti, caminhando a pé,
levados pelos inimigos. Deus os devolve a ti,
conduzidos com honras, como príncipes reais. 7Deus
ordenou que se abaixassem todos os altos montes
e as colinas eternas e se enchessem os vales para
aplainar a terra, a fim de que Israel caminhe com
segurança, sob a glória de Deus. 8As florestas e
todas as árvores odoríferas darão sombra a Israel,
por ordem de Deus. 9Sim, Deus guiará Israel com
alegria, à luz de sua glória, manifestando a
misericórdia e a justiça que dele procedem. –
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial: 125(126)
R. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos
de alegria!
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, maravilhas 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!

Segunda Leitura: Fl 1, 4-6. 8-11
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses.
Irmãos, 4sempre, em todas as minhas orações, rezo
por vós com alegria, 5por causa da vossa comunhão
conosco na divulgação do evangelho, desde o
primeiro  dia até agora. 6Tenho a certeza de que
aquele que começou em vós uma boa obra há de

Evangelho: Lucas 3,1-6
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Lucas.
1No décimo quinto ano do império de Tibério César,
quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia,
Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe,
as regiões da Itureia e Traconítide, e Lisânias a
Abilene; 2quando Anás e Caifás eram sumos
sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi
dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto.
3E ele percorreu toda a região do Jordão,
pregando um batismo de conversão para o perdão
dos pecados, 4como está escrito no livro das
palavras do profeta Isaías: “Esta é a voz daquele
que grita no deserto: ‘preparai o caminho do
Senhor, endireitai suas veredas. 5Todo vale será
aterrado, toda montanha e col ina serão
rebaixadas; as passagens tortuosas ficarão retas,
e os caminhos acidentados serão aplainados. 6E
todas as pessoas verão a salvação de Deus’”. –
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

Novena de Natal na Matriz
13/12 às 20h: 1º dia - Abertura.
14/12 às 20h: 2º dia.
15/12 às 19h: 3º dia.
16/12 às 18h: 4º dia.
17/12 às 20h: 5º dia.
18/12 às 20h: 6º dia.
19/12 às 20h: 7º dia.
20/12 às 20h: 8º dia.
21/12 às 20h: 9º dia: Encerramento da
novena com a apresentação: “Nos
caminhos de Francisco”.

levá-la à perfeição até o dia de
Cristo Jesus. 8Deus é testemunha
de que tenho saudade de todos
vós, com a ternura de Cristo
Jesus.    9E isto eu peço a Deus:
que o vosso amor cresça sempre
mais, em todo o conhecimento e
experiência, 10para discernirdes o
que é o melhor. E assim ficareis
puros e sem defeito para o dia de
Cristo, 11cheios do fruto da justiça
que nos vem por Jesus Cristo,
para a glória e o louvor de Deus.
– Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.
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L ITURGIA DIÁRIA (10 A 16/12/18)LITURGIA DIÁRIA (10 A 16/12/18)LITURGIA DIÁRIA (10 A 16/12/18)LITURGIA DIÁRIA (10 A 16/12/18)LITURGIA DIÁRIA (10 A 16/12/18)
10/12: S. João Roberts (Monge Beneditino)
Is 35,1-10; Sl 84(85); Lc 5,17-26.

11/12: S. Dâmaso I (Papa)
Gn 3,9-15.20; Sl 97(98); Lc 1,26-38.

12/12: Bv Bartolomeu Bompedone ( Franciscano)
Is 40,25-31; Sl 102(103); Mt 11,28-30.

13/12: Sta. Luzia (Mártir)
Is 41,13-20; Sl 144(145); Mt 11,11-15.

14/12: S. João da Cruz (Sacerdote, Dr. da Igreja)
Is 48,17-19; Sl 1; Mt 11,16-19.

15/12: Sta. Nina ou Cristiana (Apóstola)
Gl 4,4-7; Sl 95(96); Lc 1,39-47.

16/12: Sta. Adelaide (Imperatriz)
Sf 3,14-18a; Sl (Is 12,2-6); Fl 4,4-7; Lc 3,10-18.

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
10 – Aparecida Nair Tinti Boldarini
11 – Mariana Bonfim Hipólito da Silva
12 – Ana Paula Dias Branco Gonçalves
13 – Márcia Regina Fontes
13 – Maria Eunice Rocha Silva
14 – Andreza J. M. Platini de Morais
14 – Karina San Martin Manara
14 – Raquel Leite França Souza
15 – Vera Regina B. Nascimento

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges
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2º Domingo do Advento2º Domingo do Advento2º Domingo do Advento2º Domingo do Advento2º Domingo do Advento
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa -     Comunidade Santa Edwiges.
Celebração do 30º Aniversário de Ordenação
Sacerdotal do Pe. Paulo Cesar Gil.
Almoço Comunitário.
Celebração das Bodas de Prata Sacerdotais do
Pe. Luis I. Molento (Pe. Luisinho).

Missa / Novena pelas Almas - N. Sra. da Defesa.
Celebração da Penitência.

Não há expediente na Matriz.
Bazar Beneficente: Com. Sta. Edwiges (Até 17h).

Pastoral da Saúde: Visita aos enfermos.
Encontro de Oração:  Novena de Natal Novena de Natal Novena de Natal Novena de Natal Novena de Natal -
Comunidade Sta. Edwiges.

Missa na Matriz: Indulto de Natal para os enfermos

Reunião de pais e crianças da Catequese.
Bazar Beneficente: Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
FFFFFeireireireireir a de a de a de a de a de ArArArArAr tesanatesanatesanatesanatesanatos (atos (atos (atos (atos (até 21h).té 21h).té 21h).té 21h).té 21h).
Missa - Nossa Senhora da Defesa.

3º Domingo do Advento3º Domingo do Advento3º Domingo do Advento3º Domingo do Advento3º Domingo do Advento
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
FFFFFeireireireireir a de a de a de a de a de ArArArArAr tesanatesanatesanatesanatesanatos (atos (atos (atos (atos (até 21h).té 21h).té 21h).té 21h).té 21h).
Missa -     Comunidade Santa Edwiges.

AGENDA:AGENDA:AGENDA:AGENDA:AGENDA:
24/12 Seg 19h: Missa da Vigília do Natal na Matriz.
25/12 Ter 10h: Missa do Natal do Senhor na Matriz
31/12 Dom 20h: Missa de Ação de Graças pelo

encerramento do Ano Civil.
10/03 Dom: Crisma.

Todos são chamados à mudança.
Neste Domingo, através de imagens que

evocam mudança e transformação, somos
convocados a refletir sobre o impacto que gera,
em nossa vida e na vida da comunidade, a
irrupção de Deus na história.

Frente a este evento ninguém fica indiferente.
Todos são chamados à mudança. O convite a
endireitar as vereda é convite a endireitar nossa
própria vida, retomando-a em nossas mãos,
dando a ela um novo sentido, com entusiasmo,
alegria e esperança. Fomos criados para grandes
coisas.

O Senhor nos deu asas, mas preferimos
cortá-las. Ensimesmados em nossa pequenez,
paralisados por nossos medos, só percebemos
no mundo destruição e morte. Animados e
encorajados pela força que brota do Evangelho,
somos convidados a levantar nossas cabeças e
a assumir uma nova postura frente à vida.

Frei Sandro Roberto da Costa.

Tempo do Advento
O Advento é um período em que as pessoas se

preocupam em limpar e enfeitar suas casas para o
Natal. Mas é muito mais que isso. É um período em
que devemos fazer faxina também em nossas almas e
nossos corações.

Tirar a poeira e teias de aranha da casa, enquanto
tiramos os maus sentimentos de nossos corações:
ódio, mágoa, ressentimento, inveja, egoísmo...

Afastar os móveis para fazer a limpeza, e também
afastar atitudes negativas como pré-julgamento,
rejeição, condenação, críticas, grosserias, mentiras,
maledicência, avareza, cinismo...

Limpar as janelas e limpar também o olhar, para
realmente ver as pessoas à sua volta e prestar atenção
aos sentimentos delas e às suas necessidades.

Terminada a limpeza, aí sim iniciar a decoração.
Encher o coração de amor, ternura, respeito,

compaixão e carinho. Encher-se de atitudes positivas
como acolhimento, gentileza, generosidade. Tentar
transmitir às pessoas, próximas ou distantes,
sentimentos como autoestima, confiança, paz.

Então, quando o dia de Natal chegar, estaremos
preparado para dizer: pode entrar, seja bem-vindo,
Senhor Jesus!
Texto de Maria Amélia Ruiz.

A plena conversão do cristão ao dízimo,
está na mesma medida e proporção de

sua conversão em Cristo.

CAPELA DAS ALMAS:CAPELA DAS ALMAS:CAPELA DAS ALMAS:CAPELA DAS ALMAS:CAPELA DAS ALMAS:
Eternize sua memória eEternize sua memória eEternize sua memória eEternize sua memória eEternize sua memória e
de seus entes queridos.de seus entes queridos.de seus entes queridos.de seus entes queridos.de seus entes queridos.

Contribuir com o DÍZIMO é
uma forma de se confirmar como

cidadão do reino de Deus.


