CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB

CELEBRAR EM FAMÍLIA
2º DOMINGO DO ADVENTO
06 DE DEZEMBRO DE 2020
Acolhendo as orientações das autoridades sanitárias, nossos bispos,
nas mais diversas situações e realidades, vão, a partir de um cuidadoso
discernimento, orientando suas dioceses, paróquias e comunidades
sobre como e quando vão sendo retomadas as celebrações comunitárias
presenciais. Contudo, pessoas impossibilitadas por motivo de saúde ou
idade, ou porque pertencem ao denominado ‘grupo de risco’ devem
ainda abster-se de participar das celebrações comunitárias dominicais.
Assim, continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra
de Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São
muitos os horários de transmissão de missas em nossos canais
católicos que podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo
sacerdotal que nosso batismo nos conferiu, podemos não só
acompanhar, mas CELEBRAR com nossas famílias o Dia do Senhor.
Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos.
Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um vaso com flores,
uma pequena representação do presépio ou da Sagrada Família e uma
vela a ser acesa no momento da celebração. Se possível, prepare uma
pequena coroa do advento composta por quatro velas dispostas em um
círculo de ramos verdes. A cada domingo celebrado uma vela é acesa
indicando que cada vez mais vamos nos aproximando da festa do Natal
de Jesus Cristo, Luz do mundo.
Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou
a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam
juntos.
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CELEBRAÇÃO
O SENHOR NOS REÚNE
Canto:1
1. Ouço uma voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor. Ouço uma
voz vindo da montanha, e eis uma voz a clamar:
Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do
senhor! (Bis)
2. Vejo um rei sobre a montanha, vejo cada dia melhor. Vejo um rei
sobre a montanha, e eis uma voz a clamar:
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T.: Amém.
D.: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a
comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
D.: Hoje é domingo, dia do Senhor, celebramos com alegria a Páscoa de
Jesus em nossa Família em comunhão com todos os irmãos e irmãs que
participam da Eucaristia e celebram a Palavra de Deus. Temos um
Deus que nos ama, que cuida de nós e não nos desampara. Neste 2º
domingo do Advento preparemo-nos para acolher o Filho de Deus,
Jesus Cristo em nossos corações, em nossas casas, em nossas famílias
e comunidades.
Acendimento da Coroa:2 Enquanto se canta, acende-se a primeira e a
segunda velas da Coroa do Advento.
1. Uma vela se acende
no caminho a iluminar,
preparemos nossa casa
é Jesus quem vai chegar.
No Advento a tua vinda
nós queremos preparar.
Vem, Senhor, que é o Teu Natal
Vem nascer em nosso lar!
2. A segunda vela acesa
vem à vida clarear.
Rejeitemos, pois, as trevas
é Jesus quem vai chegar.
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https://www.youtube.com/watch?v=15vc12SnimI
https://www.youtube.com/watch?v=PcsPc_j_594 (Só a primeira e segunda estrofes com o
refrão).
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D.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a
morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e
ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da
misericórdia do Pai.
(Breve momento de silêncio)
D.: Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tende piedade de
nós.
T.: Senhor, tende piedade de nós.
D.: Cristo, que continuamente nos visitais com a graça do vosso
Espírito, tende piedade de nós.
T.: Cristo, tende piedade de nós.
D.: Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, tende
piedade de nós.
T.: Senhor, tende piedade de nós.
D.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
T.: Amém.
D.: Oremos. Ó Deus todo-poderoso e cheio de misericórdia, nós vos
pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao
encontro do vosso Filho, mas, instruídos pela vossa sabedoria,
participemos da plenitude de sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
T.: Amém.

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS
Primeira Leitura:

(Is 40,1-5.9-11)

L.: Leitura do Livro do profeta Isaías.
“Consolai o meu povo, consolai-o! - diz o vosso Deus -. Falai 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”. Grita uma voz: “Preparai no deserto o
caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada de nosso Deus.
Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas;
endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas: a glória do Senhor
então se manifestará, e todos os homens verão juntamente o que a boca
do Senhor falou. Sobe 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, eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo
domina: eis, com ele, sua conquista, eis à sua frente a vitória. Como 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.
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Salmo:3

Sl 84

T.: Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade
e a vossa salvação nos concedei!
L.: 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. R.
L.: 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. R.
L.: 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. R.
Aclamação ao Evangelho:4
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Preparai o caminho do Senhor;
endireitai suas veredas.
Toda a carne há de ver
a salvação do nosso Deus.
EVANGELHO:
(Mc 1,1-8)
L.: Do Evangelho segundo Marcos
Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro
do profeta Isaías: “Eis que envio meu mensageiro à tua frente, para
preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto:
'Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas!'” Foi assim
que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de
conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos
os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus
pecados e João os batizava no rio Jordão. João se vestia com uma pele
de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava, dizendo:
“Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de
me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água,
mas ele vos batizará com o Espírito Santo.” Palavra da Salvação.
T.: Glória a vós, Senhor.
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra)
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https://www.youtube.com/watch?v=exTG6GyaJCY
https://www.youtube.com/watch?v=7rPVOQTH-pY
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D.: Professemos a nossa fé:
T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e
em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido
pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão
dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está
sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a
julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja
católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na
ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE
D.: O amor de Deus por nós é imenso, Ele quer libertar-nos da
escravidão do pecado. Acolhamos com alegria esse Deus que vem ao
nosso encontro.
1.
Senhor, cuida de nós e de nossas famílias, nós vos pedimos:
T.: Senhor escutai o nosso pedido!
2.
Senhor, cuida do nosso povo sofrido, abandonado e faminto, nós
vos pedimos:
T.: Senhor escutai o nosso pedido!
3.
Senhor, cuida do nosso mundo para que seja um lugar de paz,
amor e fraternidade, nós vos pedimos:
T.: Senhor escutai o nosso pedido!
4.
Senhor, cuida da nossa Igreja para que seja sempre anunciadora
do Evangelho, nós vos pedimos:
T.: Senhor escutai o nosso pedido!
D.: Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que
convosco vive e reina para sempre. Amém!
D.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do
Evangelho, ousamos dizer:
T.: Pai nosso...

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS
D.: Ó Deus, abençoai o vosso povo para que se afaste de todo o mal e
alcance o que deseja. Por Cristo, nosso Senhor.
T.: Amém.
D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
T.: Amém.
D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
T.: Para sempre seja louvado.
Pode concluir-se com a seguinte antífona mariana ou um canto:
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D.: À vossa proteção recorremos, santa Mãe de Deus; não desprezeis as
nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de
todos os perigos, ó virgem gloriosa e bendita.
Canto:5
Vigia esperando a aurora qual noiva esperando o amor. É assim que
o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a
vinda do seu Senhor.
1. Ao longe, um galo vai cantar seu canto. O sol no céu vai estender seu
manto. Na madrugada eu estarei desperto. Que já vem perto o dia do
Senhor
2. A minha voz vai acordar meu povo. Louvando a Deus que faz um
mundo novo. Não vou ligar se a madrugada é fria. Que um novo dia logo
vai chegar.
3. Se é noite escura, acendo a minha tocha. Dentro do peito o sol já
desabrocha. Filho da luz, não vou dormir, vigio: Ao mundo frio vou levar
o amor!
(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades.
Os cantos são sugestões podendo ser trocados por outros,
levando em consideração o Tempo do Advento que estamos vivendo).
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https://www.youtube.com/watch?v=YwPtcroay4U
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