CELEBRAR EM FAMÍLIA
II DOMINGO DO ADVENTO – ANO B

NOTA BEM:
*Não esquecer, seja na família ou na grande família que é a comunidade, três aspectos
importantes desta caminhada do Advento: a construção da COROA
PRESÉPIO ECOLÓGICO e a recolha de bens para a PARTILHA

DO

ADVENTO e do

SOLIDÁRIA,

devidamente

sugerido no domingo passado, na apresentação da caminhada do Advento.

*CELEBRAÇÃO

NA FAMÍLIA:

para fazer antes da refeição na mesa ou no cantinho

especial. É aconselhável que tenhamos este cantinho especial bem preparado com uma
toalhinha de linho ou outro material nobre, coloquemos uma Cruz, a Bíblia e um círio.
I – CELEBRAÇÃO NA FAMÍLIA
A família, na hora que achar mais própria ou antes do almoço, no cantinho especial ou
na mesa já posta para a refeição, celebra o segundo domingo do Advento. O pai ou a
mãe orientam a celebração. Devem distribuir funções por todos os membros: quem põe
o “altar” e quem acende a vela, quem proclama o salmo e o evangelho, quem apresenta
as preces. Na partilha da Palavra, cada membro da família pode partilhar a frase do
Evangelho que mais lhe tocou. As preces também podem ser espontâneas: cada um
apresenta e pede ao senhor o que lhe vai no coração.
João Baptista é a grande figura deste segundo domingo do Advento, mas devemos
lembrar que a Virgem Maria, cuja concepção imaculada vamos celebrar esta semana,
no dia 8, preparou a vinda do Filho de Deus e viveu um verdadeiro Advento.
SAUDAÇÃO
Neste segundo domingo do Advento, João Baptista, através das sua palavras e acções,
prepara-nos para acolher o Senhor que vem, porque nos ama como ninguém e vem para
nos ensinar a amar. Também, a Virgem Maria, cuja concepção imaculada vamos celebrar
na próxima terça-feira, nos ensina a dizer “SIM” a Deus e acolhê-lO no nosso coração e
na nossa vida.

Concedei, Deus omnipotente e misericordioso, que os cuidados deste mundo não sejam
obstáculo para abrirmos o nosso coração, tantas vezes de pedra, ao Senhor que vem ao
nosso encontro. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco, na
unidade do Espírito Santo.
R. Amen.

RECONHECEMO-NOS PEQUENINOS
Pelas vezes em que na nossa casa nem sempre praticamos gestos de Amor. Senhor, tende
piedade de nós
R. Senhor, tende piedade de nós.

Pelas vezes em que na nossa casa temos consentido distanciamentos, egoísmos,
discussões e maus exemplos. Senhor, tende piedade de nós.
R. Senhor, tende piedade de nós.

Pelas vezes em que vivemos indiferentes ou de costas voltadas para com os outros.
Senhor, tende piedade de nós.
R. Senhor, tende piedade de nós.

ACENDER A VELA DA COROA DO ADVENTO
Um dos membros da família acende a segunda vela da Coroa do Advento, depois de outro
ler o texto que se segue.
A luz de Cristo para onde caminhamos neste Advento nos ajude a preparar o nosso
coração e a abrir as nossas mãos para a partilha.
(a família pode cantar um cântico apropriado)
SUGESTÃO CÂNTICO - “Senhor, Tu és a Luz”
Senhor, Tu és a luz,
Que ilumina a Terra inteira,
Tu és a luz,
Que ilumina a minha vida.
Cantai ao Senhor um cântico novo,
Cantai ao Senhor, terra inteira.
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14 (R. 8)
Escutemos o Senhor com amor:
Refrão: Mostrai-nos o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. (repete-se)
Escutemos o que diz o Senhor:
Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis.
A sua salvação está perto dos que O temem
e a sua glória habitará na nossa terra.
Refrão
Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade,
abraçaram-se a paz e a justiça.
A fidelidade vai germinar da terra,
e a justiça descerá do Céu.
Refrão
O Senhor dará ainda o que é bom,
e a nossa terra produzirá os seus frutos.
A justiça caminhará à sua frente,
e a paz seguirá os seus passos.
Refrão
ACOLHEMOS A PALAVRA
LÊ-SE O EVANGELHO DO II DOMINGO DO ADVENTO (Mc 1, 1-8)
«Endireitai os caminhos do Senhor»
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías: «Vou
enviar à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho. Uma voz clama no
deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas’». Apareceu João
Baptista no deserto, a proclamar um baptismo de penitência para remissão dos pecados.
Acorria a ele toda a gente da região da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram
baptizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João vestia-se de pêlos de
camelo, com um cinto de cabedal em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel
silvestre. E, na sua pregação, dizia: «Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que
eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas
sandálias. Eu baptizo-vos na água, mas Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo».
Palavra da salvação.

PARTILHAMOS A PALAVRA
No Evangelho, João Baptista convida, não só os seus contemporâneos, mas também cada
um de nós, a acolher o Messias libertador que gera vida nova e permite ao homem viver
numa dinâmica de amor e de liberdade. No entanto, só poderá estar aberto à proposta do
Messias quem tiver percorrido um autêntico caminho de conversão, de transformação, de
mudança de vida e de mentalidade.
No deserto ou na margem do Jordão, João pregava a conversão, isto é, a mudança total
do coração por meio de um regresso radical para Deus. Ele era sinal da parte de Deus,
baptizando na água, gesto de purificação e apontou Aquele que baptizará no Espírito
Santo e falará ao coração do homem pedindo-lhe para amar Deus seu Pai e os homens
seus irmãos.

APRESENTAMOS AS NOSSAS PRECES
Oremos a Deus, Pai de bondade, e peçamos-Lhe com fé que nos faça acolher o
Salvador, implorando (ou: cantando), humildemente:
R. Vinde, Senhor Jesus.
1. Pela santa Igreja, pela nossa Diocese e suas paróquias, pelos que aí preparam os
caminhos do Senhor e proclamam o baptismo de penitência, oremos.
2. Por todos os que têm autoridade, pelos que seguem os caminhos da justiça, e pelas
vítimas dos homens sem escrúpulos, oremos.
3. Pelos que esperam os novos céus e a nova terra, pelos que, neste tempo de pandemia,
perderam toda a esperança no futuro e pelos que consolam e animam os desalentados,
oremos.
4. Pelos esposos que têm dificuldades em conviver, pelos que sentem a alegria de se amar
e pelos pais decepcionados com seus filhos, oremos.
5. Pelos mais pobres da nossa comunidade (paroquial), pelos que abandonaram os
caminhos do Senhor e por aqueles a quem Deus toma em seus braços, oremos.
6. Pelas crianças e adolescentes da catequese e suas famílias, para que acolham Jesus que
se faz próximo para abrir os seus corações às Escrituras, conversar com eles e anunciar a
Boa Notícia da sua presença na Eucaristia, oremos.

(Outras intenções: acontecimentos nacionais importantes; fiéis defuntos ...).

Senhor, nosso Deus, que não cessais de chamar à conversão os que foram baptizados
na água e no Espírito Santo, fazei-nos acolher com verdadeira fé Aquele que João
Baptista anunciava. Por Cristo Senhor nosso.

COMPROMISSO
Ao longo desta semana, fica o desafio de partilhar a luz desta segunda vela da Coroa de
Advento, através de uma mensagem pelo telemóvel ou nas redes sociais: neste tempo,
Jesus transforma os nossos corações de pedra em corações de carne! Enviar uma
mensagem a algum amigo da família de quem, nos últimos tempos, nos distanciamos.
Não esquecer de acender a segunda vela da coroa do Advento, começar a construir o
presépio, introduzindo alguns elementos, e colocar algumas moedas no mealheiro
solidário.

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA
(Para rezar antes da refeição em família)
Senhor, a tua presença ilumina nosso coração! Saciados com o alimento espiritual, nós te
pedimos: abençoa a nossa família e a nossa refeição, lugar do encontro e do amor, e ajuda
as nossas mãos a partilharem com aqueles que necessitam. Por Nosso Senhor Jesus Cristo,
Vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
R. Amen
Preside -Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e + Espírito Santo
Preside -Bendigamos ao Senhor!
Todos - Graças a Deus!
ANEXO – CÂNTICO
“Baptiza-me Senhor”
Baptiza-me, Senhor, com o Teu Espírito.
Baptiza-me, Senhor, com o Teu Espírito.
Baptiza-me, Senhor, com o Teu Espírito,
baptiza-me, baptiza-me, Senhor.
E deixa-me sentir Teu fogo de amor
aqui, no coração, Senhor. (bis)
Converte-me… Transforma-me… Ilumina-me…

II - CELEBRAÇÃO NA COMUNIDADE
AS FAMÍLIAS NA FAMÍLIA – Celebração da Eucaristia

Na comunidade continuamos com a construção da COROA DO ADVENTO e do PRESÉPIO
ECOLÓGICO e a recolha de bens para a PARTILHA SOLIDÁRIA.
Na Paróquia a 2ª Vela acende-se no final do Ato Penitencial e antes de escutar a
Palavra de Deus:
Senhor Jesus, acendemos hoje a segunda vela desta Coroa de Advento, antes de
começarmos a escutar a Palavra de Deus.
A luz de Cristo – que é a luz da Palavra de Deus – ilumine o nosso coração e nos ajude a
prepará-lo e a torná-lo mais humilde como o de João Batista, abrindo as nossas mãos para
a partilha.
 Prece para a Oração Universal:
Pelas crianças e adolescentes da catequese e suas famílias, para que acolham Jesus que se
faz próximo para abrir os seus corações às Escrituras, conversar com eles e anunciar a
Boa Notícia da sua presença na Eucaristia, oremos.
 Desafio para o final da Celebração (antes da Bênção final o sacerdote apresenta o
desafio/compromisso para a semana):
Ao longo desta semana, fica o desafio de partilhar a luz desta segunda vela da Coroa
de Advento, através de uma mensagem pelo telemóvel ou nas redes sociais: neste tempo,
Jesus transforma os nossos corações de pedra em corações de carne! Enviar uma
mensagem a algum amigo que ficou mais distante do coração.

