1. LEITURA

♫ ENTRADA:
Levanta-te, Jerusalém, sobe às alturas
e vê a alegria que vem do teu Deus.

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:
♦ Vem, Senhor Jesus. És o amor e a verdade, a paz e a luz.
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Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus.
♦ Preparai os caminhos do Senhor

e vereis a Salvação de Deus,
e vereis a Salvação de Deus.

♫ COMUNHÃO:

♫ PÓS COMUNHÃO:

DOMINGO II

♫ FINAL:
♦ Abra-se a terra, abra-se a terra e germine o Salvador.

Abra-se a terra, abra-se a terra e germine o Salvador
♦ Abri de par em par as portas a Cristo!

Abri as portas ao Redentor!

LIVRO

DE

BARUC (Bar 5, 1-9)

Jerusalém, deixa a tua veste de luto e aflição e reveste para sempre a beleza da glória que vem de
Deus. Cobre-te com o manto da justiça que vem de
Deus e coloca sobre a cabeça o diadema da glória
do Eterno. Deus vai mostrar o teu esplendor a toda
a criatura que há debaixo do céu; Deus te dará para sempre este nome: «Paz da justiça e glória da
piedade». Levanta-te, Jerusalém, sobe ao alto e
olha para o Oriente: vê os teus filhos reunidos desde o Poente ao Nascente, por ordem do Deus Santo, felizes por Deus Se ter lembrado deles. Tinham-te deixado, caminhando a pé, levados pelos inimigos; mas agora é Deus que os reconduz a ti, trazidos em triunfo, como filhos de reis. Deus decidiu
abater todos os altos montes e as colinas seculares
e encher os vales, para se aplanar a terra, a fim de
que Israel possa caminhar em segurança, na glória
de Deus. Também os bosques e todas as árvores
aromáticas darão sombra a Israel, por ordem de
Deus, porque Deus conduzirá Israel na alegria, à
luz da sua glória, com a misericórdia e a justiça
que d’Ele procedem.

Palavra do Senhor.

Descei, Senhor Jesus, dos altos Céus!
Vinde trazer ao mundo a paz de Deus!

Anunciai no meio de todos os povos
As maravilhas do Senhor.

DO

Paróquia de
N. Sra de Fátima

«Deus mostrará o teu esplendor»
Cada Advento é tempo de acolher o desafio da alegria:
“Deixa a tua veste de luto e aflição”!
Mas como viver a alegria, se o nosso presente continua
a ser marcado pela dor?
A dor de tantas injustiças, tristezas, desilusões, miséria
humana, tantos sofrimentos (à nossa volta e também
dentro de nós)...
Só se formos mesmo capazes de ver mais longe do que
os nossos olhos são capazes de ver.
Só mesmo se tivermos um olhar de fé, que é um olhar de
confiança, de quem se sabe amado por Deus e sabe que
é Ele que detém a última palavra.
Deus não se limita a estar à nossa espera no fim dos
tempos mas, já hoje, faz caminho connosco.

E Deus não é apenas Alguém, solidário, que nos faz companhia!
É Ele próprio que torna possível e realiza esse caminho.
A obra é d’Ele: “Deus conduzirá Israel na alegria”…
E fá-lo contra toda a expectativa.
Aqueles que regressam “felizes por Deus se haver lembrado deles”, são os que
tinham partido “levados pelos inimigos”, aparentemente sem qualquer espécie de
futuro...
Vives a fé com alegria?
Que sinais manifestam a presença de Deus na tua vida?

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6
Refrão: O Senhor fez maravilhas em favor do
seu povo.

 EVANGELHO DE N. SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO S. LUCAS (Lc 3, 1-6)

Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião,
parecia-nos viver um sonho.
Da nossa boca brotavam expressões de alegria
e de nossos lábios cânticos de júbilo. Refrão

No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério, quando Pôncio
Pilatos era governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconítide e Lisânias tetrarca
de Abilene, no pontificado de Anás e Caifás, foi dirigida a palavra de
Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a zona
do rio Jordão, pregando um baptismo de penitência para a remissão dos
pecados, como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías:
«Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai
as suas veredas. Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as
colinas; endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas
escarpadas; e toda a criatura verá a salvação de Deus’».

………………………………………………….
À ida, vão a chorar,
levando as sementes;
à volta, vêm a cantar,
trazendo os molhos de espigas. Refrão

2. LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA
PENSES (Filip 1, 4-6.8-11)

DO APÓSTOLO

SÃO PAULO

AOS

FILI-

Irmãos: Em todas as minhas orações, peço sempre com alegria por todos vós, recordando-me da parte que tomastes na causa do Evangelho,
desde o primeiro dia até ao presente. Tenho plena confiança de que
Aquele que começou em vós tão boa obra há-de levá-la a bom termo até
ao dia de Cristo Jesus. Deus é testemunha de que vos amo a todos no
coração de Cristo Jesus. Por isso Lhe peço que a vossa caridade cresça
cada vez mais em ciência e discernimento, para que possais distinguir o
que é melhor e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo,
na plenitude dos frutos de justiça que se obtêm por Jesus Cristo, para
louvor e glória de Deus.

Palavra do Senhor.

«Puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo»
O que nos torna “puros e irrepreensíveis para a vinda de Cristo” é a caridade.
Exercida com “ciência e discernimento”. Não certamente à maneira da sabedoria
meramente humana. Mas iluminada por um olhar misericordioso como o de Deus.
Esta caridade, porque é própria só de Deus, tem de ser pedida.
Cada vez com mais insistência, quanto mais conscientes da nossa fragilidade.
Mas também cada vez com mais confiança.
Porque a recordação de tudo o que o Senhor já fez por nós é fonte da certeza de
que Ele não nos abandonará nunca e levará a bom termo a obra começada.
Rezemos uns pelos outros.
Rezas pelos outros? E o que pedes para eles? Que cresçam na caridade?
É também isso que pedes para ti?

Palavra da salvação.

«Toda a criatura verá a salvação de Deus»
Quando nos doem os vales das nossas limitações e carências…
Quando percebemos que o orgulho que aparentemente nos faz maiores e mais
importantes nos mata por dentro, porque nos fecha sobre nós e destrói todos os
caminhos da relação…
É só nessa altura que percebemos bem o deserto que somos. E então começa a
germinar em nós a necessidade de acolher Aquele que é resposta para nós. E estamos capazes de entender como é importante “preparar os caminhos do Senhor”!
Quando isso acontece, a nossa vida muda.
E “toda a criatura verá a salvação de Deus”!...
Quem olha para ti percebe a urgência de “preparar os caminhos do Senhor”?

