SAUDAÇÃO

sua pregação, dizia: «Vai chegar depois de mim quem é mais forte do

instrumento de vigilância; o distanciamento físico é oportunidade de

as correias das suas sandálias. Eu batizo-vos na água, mas Ele batizar-

E nós somos desafiados a cultivar a amabilidade. Há pessoas que o

[Ver/ouvir a segunda parte do vídeo/audio...]

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. TODOS: Ámen.

ACENDEMOS A VELA

O Advento é exercício de deserto: o uso da máscara é o nosso

que eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar

um olhar mais atento. O Deus da paciência fala-nos hoje ao coração.

vos-á no Espírito Santo».

conseguem, tornando-se estrelas, no meio da escuridão e da solidão.

PEDIMOS PERDÃO

> És paciente connosco e não queres que ninguém se perca:
Senhor, misericórdia. TODOS: Senhor, misericórdia.

> Mandas-nos esperar o teu dia e apressar a tua vinda:
Cristo, misericórdia. TODOS: Cristo, misericórdia.

> Preparas para nós os novos céus e a nova terra:
Senhor, misericórdia. TODOS: Senhor, misericórdia.

ACOLHEMOS A PALAVRA

[Ver/ouvir a primeira parte do vídeo/audio disponível no Laboratório da fé;
Quem não tem acesso aos meios digitais pode ler o texto da folha em anexo]

LEITURA DO SANTO EVANGELHO SEGUNDO SÃO MARCOS
[capítulo 1, versículos 1 a 8]

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 Batista no deserto,

a proclamar um batismo de penitência para remissão dos pecados.

Acorria a ele toda a gente da região da Judeia e todos os habitantes de
Jerusalém e eram batizados 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
www.laboratoriodafe.pt

Ao acender a segunda vela da Coroa do Advento, nós Te pedimos:
Mostra-nos, Senhor, o teu amor [TODOS:] e dá-nos a tua salvação.
Fala de paz ao nosso coração [TODOS:] e dá-nos a tua salvação.

Abre caminhos no nosso deserto [TODOS:] e dá-nos a tua salvação.

PARTILHAMOS A PALAVRA

O Advento é caminho, não é inércia ou preguiça, mas dinâmica
transformadora. Deus quer entrar em pleno no mais profundo do nosso
ser, chegar ao núcleo mais íntimo de cada um de nós. Para isso é que

enviou o seu Filho a assumir a nossa carne. Porque nos ama, porque nos
quer ajudar a viver o propósito pelo qual fomos criados e viemos a este
mundo. Um futuro melhor, uma vida melhor, atraem como um íman os

nossos passos! Para uns, é mero sonho irrealizável. Para nós, cristãos, é o

modo de cumprir o sonho de Deus sobre nós. Estamos a caminhar, neste
Advento, ‘em busca da vida’. Sem ilusões. Cheios de esperança.

A utopia cristã serve para caminhar e também para me aproximar da
missão que Deus tem para mim, o desígnio de Deus para este tempo
que habitamos e pelo qual somos habitados. O sonho de Deus começa
hoje. A esperança cristã não nos atira alienados para um futuro; situanos no presente e põe-nos a caminho para o realizar, aqui e agora.

Algo tem de mudar para fazer acontecer ‘os novos céus e a nova terra’.

Não a partir de fora, mas a partir de dentro: «como deve ser santa a vossa
vida»! Deus quer mudar a nossa mentalidade e o nosso estilo de vida.
RENOVAÇÃO

INADIÁVEL

APRESENTAMOS AS NOSSAS PRECES

Ao Senhor, que nos consola na dor e no amor, para também consolarmos
os irmãos, confiemos as nossas preces, invocando: Vem, Senhor Jesus!

> Porque muitas vezes somos uma Igreja mais pronta a corrigir do que a

consolar, mais rápida a exigir do que a carregar os problemas, urgências
e angústias dos irmãos, nós te pedimos: TODOS: Vem, Senhor Jesus.

> Porque muitas vezes as nossas relações sociais e políticas são minadas

pela agressividade, que destrói todas as pontes, em vez da amabilidade
que facilita a busca de consensos, nós te pedimos: TODOS: Vem, Senhor...

nova mentalidade

> Porque muitas vezes, em família, perdemos a paciência e nos

esquecemos de usar com amabilidade as palavras mágicas «com

irritam e desprezam, em vez de palavras de incentivo, que reconfortam,

segundo domingo
advento

> [acrescenta a tua intenção]. Nós te pedimos: TODOS: Vem, Senhor Jesus.

liturgia familiar

licença, desculpa e obrigado(a)», nós te pedimos: TODOS: Vem, Senhor Jesus.
> Porque muitas vezes dizemos palavras que humilham, angustiam,

consolam, fortalecem e estimulam, nós te pedimos: TODOS: Vem, Senhor...

ASSUMIMOS UM COMPROMISSO

Consolemo-nos uns aos outros, com uma chamada telefónica, uma
prenda à porta ou no sapato, uma ajuda na ida às compras ou nos

cuidados de saúde, uma mão pronta nos trabalhos de casa, um tempo

de saudável companhia, uma mensagem de esperança. Ou uma palavra
que vá direta ao coração, com um sorriso ou um doce de Natal na mão.
Bendigamos o Senhor! TODOS: Graças a Deus!

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA [PARA REZAR ANTES DA REFEIÇÃO EM FAMÍLIA]
Nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu com a sua família em Nazaré,

esteja sempre presente nesta casa, [abençoe a nossa refeição,] nos

defenda do mal e nos conceda a sua graça e a sua sabedoria. Ámen.

E DOS SUBSÍDIOS PUBLICADOS PELO PADRE AMARO GONÇALO LOPES]

confiança. Fiéis aos seus ensinamentos, rezemos: [TODOS:] Pai nosso...

[PROPOSTA A PARTIR DA FERRAMENTA ‘TER UMA SÓ MENSAGEM’

Foi Jesus Cristo que nos preparou o caminho para rezar ao Pai com

Põe-te a caminho! O Advento não é tempo para a
preguiça ou procrastinação. Deus vem ao nosso
encontro. «Preparai o caminho do Senhor»! Pode
ser um convite já conhecido; é preciso acolhê-lo
de novo, e como novo.

ACOLHEMOS A PALAVRA [anexo à liturgia familiar]
[primeira parte do vídeo/audio]

Põe-te a caminho! O Advento não é tempo para a preguiça ou

procrastinação. «Nós esperamos, segunda a promessa do Senhor, os
novos céus e a nova terra». Deus vem ao nosso encontro. «Preparai

o caminho do Senhor»! Pode ser um convite já conhecido; é preciso
acolhê-lo de novo, e como novo. Escutamo-lo, primeiro, pela boca

do profeta Isaías, quando Deus, no Livro da Consolação, responde à
oração do povo exilado com a promessa de salvação: «Eis o vosso

Deus. O Senhor Deus vem com poder». Escutamo-lo como Boa Nova
na abertura do evangelho segundo Marcos, quando João Batista

anuncia a vinda do Salvador. Estamos certos de que nos dá «o que

é bom e a nossa terra produzirá os seus frutos». A esperança da sua
vinda ilumina o coração da nossa fé.
[segunda parte do vídeo/audio]

Há uma Boa Nova que já chegou e está de novo a chegar ao nosso

mundo e à nossa vida. É o Evangelho de Jesus Cristo, o ‘início’ da ação
criadora de Deus, que quer renovar todas as coisas, também cada

um de nós. O importante é estar preparado para reconhecer os sinais
da proximidade divina. Em primeiro lugar, sugere-nos uma mudança

radical de mentalidade e de atitudes interiores. O cristão não procura
ter sucesso, o seu alvo primordial é cumprir o propósito da sua vida,
a missão neste mundo. Pensa em duas qualidades que precisas de

cultivar para preparar o teu coração para acolher Jesus Cristo. Serte-ão úteis para descobrires a tua missão, o teu propósito de vida.

Catequese familiar
Pintar o desenho para aprofundar o evangelho
ESTRELA: ‘construir’ uma estrela para colocar no
presépio; ‘concluir’ a estrela para colocar à janela ou
à varanda, na porta ou no jardim da casa.
Para ir mais longe: 2Pedro 3, 8-14
Dialogar sobre duas qualidades a cultivar para
preparar o coração para acolher Jesus Cristo.
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