
Arquidiocese de Natal - Paróquia de São Mateus Moreira 

LITURGIA DOMINICAL ANO I - N º 0031 de Dezembro de 2019

1° DOMINGO DO ADVENTO

RITOS INICIAIS

A: Irmãs e irmãos, atendendo ao convi-
te do salmista, queremos celebrar o iní-
cio do novo ano litúrgico na esperança  
da  alegria e da paz . Advento é o tempo 
da preparação para o natal, no qual va-
mos festejar a encarnação daquele que 
nos traz salvação.  Deixemo-nos guiar 
pela luz do Senhor, para acolher os si-
nais do seu reino entre nós.

1. CANTO DE ENTRADA

Senhor vem salvar teu povo

1. Senhor, vem salvar teu povo das trevas 
da escuridão. Só Tu és nossa esperança, és 
nossa libertação. Vem Senhor! Vem nos 
salvar, com teu povo vem caminhar!

2. Contigo o deserto é fértil, a terra se abre 
em  or; Da rocha brota água viva, da terra 
nasce esplendor.

3. Tu marchas à nossa frente, és força, ca-
minho e luz. Vem logo salvar teu povo, 
não tardes, Senhor Jesus.

2. SAUDAÇÃO

PE: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

T.: Amém.

PE: O Deus da esperança, que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela 
ação do Espírito Santo, esteja convosco.

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

3. COROA DO ADVENTO

PE: A luz nascente nos conclama a re-
 etir e aprofundar a proximidade do 

Natal, onde Cristo, Salvador e Luz do 

mundo, brilhará para a humanidade. 
A cor litúrgica do advento nos recor-
da nossa atitude de vigilância diante da 
abertura e espera do Senhor que virá.
Uma vela se acende (Pe Sergio Jeremias)

1. Uma vela se acende no caminho a 
iluminar,/ Preparemos nossa casa, é Je-
sus quem vai chegar.

2. No Advento a tua vinda nós quere-
mos preparar./ Vem, Senhor,  que é o 
teu Natal/ Vem nascer em nosso lar.

4. ATO PENITENCIAL

PE: Ao iniciar hoje o tempo do Ad-
vento, reconheçamos as nossas culpas, 
para celebrarmos dignamente os San-
tos mistérios.
Senhor, Tende Piedade (Pe Zezinho)

1. Senhor, tende piedade e perdoai nos-
sa culpa / E perdoai nossa culpa

Porque nós somos vosso povo / Que 
vem pedir vosso perdão.

2. Cristo, tende piedade e perdoai nos-
sa culpa / E perdoai nossa culpa

3. Senhor, tende piedade e perdoai nos-
sa culpa / E perdoai nossa culpa

PE: Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos peca-
dos e nos conduza à vida eterna.

T.: Amém.

GLÓRIA Durante o Advento, não 
cantamos o Glória, porque é uma das 
maneiras de expressar concretamente 
que, enquanto dura o nosso peregrinar 
neste tempo litúrgico, falta algo para que 
a alegria seja completa.

5. ORAÇÃO DO DIA

PE.: OREMOS. (Momento de silêncio)

PE.: Oh Deus todo-poderoso, concedei 
a vossos  eis o ardente desejo de possuir 
o reino celeste, para que acorrendo 
com as nossas boas obras ao encontro 
do Cristo que vem, sejamos reunidos à 
sua direita na comunidade dos justos. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espirito Santo.

T.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

A.: Dispostos a nos revestirmos de Cris-
to, voltemos a nossa atenção a palavra de 
Deus, a qual, nós reúne para mostrar seus 
caminhos  e nos exorta á contínua vigi-
lância para acolhermos  aquele que vem.

6. PRIMEIRA LEITURA: (Is 2,1-5)
Leitura do Livro do Profeta Isaías

Visão de Isaías,  lho de Amós, sobre 
Judá e Jerusalém. Acontecerá, nos úl-
timos tempos, que o monte da casa do 
Senhor estará  rmemente estabelecido 
no ponto mais alto das montanhas e 
dominará as colinas. A ele acorrerão 
todas as nações, para lá irão numerosos 
povos e dirão: “Vamos subir ao mon-
te do Senhor, à casa do Deus de Jacó, 
para que ele nos mostre seus caminhos 
e nos ensine a cumprir seus preceitos”; 
porque de Sião provém a lei e de Jeru-
salém, a palavra do Senhor. Ele há de 
julgar as nações e arguir numerosos 
povos; estes transformarão suas espa-
das em arados e suas lanças em foices: 
não pegarão em armas uns contra os 
outros e não mais travarão combate. 
Vinde, todos da casa de Jacó, e deixe-
mo-nos guiar pela luz do Senhor.

- Palavra do Senhor.

T.: Graças a Deus.

7. SALMO: 121(122)

Que alegria, quando me disseram: 
“Vamos à casa do Senhor!” 

1. Que alegria, quando ouvi que me 
disseram:/ “Vamos à casa do Senhor!”/ 
E agora nossos pés já se detêm,/ Jerusa-
lém, em tuas portas.

2. Para lá sobem as tribos de Israel,/ as 
tribos do Senhor./ Para louvar, segundo 
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a lei de Israel,/ o nome do Senhor./ A 
sede da justiça está lá e o trono de Davi.

3. Rogai que viva em paz Jerusalém,/ e 
em segurança os que te amam!/ Que a 
paz habite dentro de teus muros,/ tran-
quilidade em teus palácios!

4. Por amor a meus irmãos e meus ami-
gos,/ peço: “A paz esteja em ti!”/ Pelo 
amor que tenho à casa do Senhor,/ eu 
te desejo todo bem!

8. SEGUNDA LEITURA: (Rm 
13,11-14a)
Leitura da Carta de S. Paulo aos Romanos

Vós sabeis em que tempo estamos, pois 
já é hora de despertar. Com efeito, ago-
ra a salvação está mais perto de nós do 
que quando abraçamos a fé. A noite 
já vai adiantada, o dia vem chegando: 
despojemo-nos das ações das trevas e 
vistamos as armas da luz. Procedamos 
honestamente, como em pleno dia: 
nada de glutonerias e bebedeiras, nem 
de orgias sexuais e imoralidades, nem 
de brigas e rivalidades. Pelo contrário, 
revesti-vos do Senhor Jesus Cristo.

- Palavra do Senhor.

T: Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO

A.: Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bon-
dade / e a vossa salvação nos conceda!

Aleluia, aleluia! /aleluia, aleluia!

Vem mostrar-nos ó senhor/ vem mos-
trar-nos ó Senhor Tua grande compai-
xão/ tua grande compaixão Dá-nos 
tua salvação/ dá-nos tua salvação.

10. EVANGELHO (Mateus 24,37-44)

PE: O Senhor esteja convosco.

T: Ele está no meio de nós.

PE: Proclamação do Evangelho ✠ de 
Jesus Cristo segundo Mateus.

T: Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, Jesus disse aos seus dis-
cípulos: “A vinda do Filho do Homem 
será como no tempo de Noé. Pois nos 
dias, antes do dilúvio, todos comiam e 
bebiam, casavam-se e davam -se em ca-
samento, até o dia em que Noé entrou 
na arca. E eles nada perceberam até que 
veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim 
acontecerá também na vinda do Filho 
do Homem. Dois homens estarão tra-
balhando no campo: um será levado e 

o outro será deixado. Duas mulheres 
estarão moendo no moinho: uma será 
levada e a outra será deixada. Portanto, 
 cai atentos! Porque não sabeis em que 

dia virá o Senhor. Compreendei bem 
isso: se o dono da casa soubesse a que 
horas viria o ladrão, certamente vigia-
ria e não deixaria que a sua casa fosse 
arrombada. Por isso, também vós  cai 
preparados! Porque na hora em que 
menos pensais, o Filho do Homem virá”.

- Palavra da Salvação.

T: Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ

Creio em Deus pai todo poderoso, 
criador do céu e da terra, e em Jesus 
cristo seu único  lho, nosso senhor que 
foi concebido, pelo poder do Espírito 
Santo, nasceu da virgem Maria, pade-
ceu sob pôncio Pilatos, foi cruci  cado, 
morto e sepultado, desceu a mansão 
dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia 
subiu aos céus e está sentado a direi-
ta de Deus pai todo poderoso donde 
há de vir e 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 e na vida eterna.

12. PRECES DA COMUNIDADE

PE: Irmãos e irmãs, neste tempo espe-
cial do espera do Senhor, apresentemos 
a Deus as nossas Preces:

T.: Vinde depressa, Senhor!

1. “Vamos á casa do Senhor”; amparai, 
ó Pai, a Igreja que caminha guiada pela 
vossa luz, e mostrai-lhe sempre a dire-
ção a seguir, nós vos pedimos.

2. “Veio o dilúvio e arrastou a todos” 
dai aos vossos  éis o espírito da vigi-
lância contínua, e a graça da conversão 
aos que desprezam a vossa palavra, nós 
vos pedimos.

3. “Que viva em paz Jerusalém”; olhai 
por todas as cidades carentes de paz, 
segurança e respeito pela a vida , nós 
vos pedimos.

4. “Eles estarão trabalhando”; abençoai  
as mulheres e os homens que buscam, 
por meio do trabalho, maior dignidade 
para as suas famílias e o bem de toda a 
sociedade, nós vos pedimos.

5. “A salvação esta perto “ensinai-nos 
a semear e reconhecer  os sinais que 

anunciam  a presença do vosso reino 
no mundo, nós vos pedimos.

6. Que este tempo de preparação para 
o natal, seja para nós e para a nossa 
comunidades momentos privilegiado 
para arrumarmos a casa da nossa vida, 
nos vos pedimos
(Outras intenções, a critério da comuni-
dade)

PE: Acolhei a nossa humilde oração, ó 
Deus  el. Por Cristo, nosso Senhor.

T: Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

13. PREPARAÇÃO DAS 
OFERENDAS
Sobe a Jerusalém (Waldeci Braga)

1. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente 
sem igual / Vai apresenta ao Pai, teu 
Menino: luz que chegou no natal / E, 
junto à sua cruz, quando Deus morrer 
 ca de pé / Sim, ele te salvou, mas o 

ofereceste por nós com toda fé

2. Nós vamos renovar este sacrifício de 
Jesus / Morte e ressurreição, vida que 
brotou de sua oferta na cruz / Mãe, 
vem nos ensinar a fazer da vida uma 
oblação / Culto agradável a Deus é fa-
zer a oferta do próprio coração

14. ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

PE: OREMOS. (Todos de pé)

Recebei, ó Deus, estas oferendas que es-
colhemos entre os dons que nos destes, 
e o alimento que hoje concedeis à nossa 
devoção torne-se prêmio da redenção 
eterna. Por Cristo, nosso Senhor.

T: Amém!

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

PE: O Senhor esteja convosco.

T: Ele está no meio de nós.

PE: Corações ao alto.

T: O nosso coração está em Deus.

PE: Demos graças ao Senhor, nosso 
Deus.

T: É nosso dever e nossa salvação.

Prefácio do Advento II-A

PE: Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo
-poderoso. Nós vos louvamos, bendi-
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zemos e glori  camos pelo mistério da 
virgem Maria, mãe de Deus. Do antigo 
adversário nos veio a desgraça, mas do 
seio virginal da Filha de Sião germinou 
aquele que nos alimenta com o pão do 
céu e garante para todo o gênero hu-
mano a salvação e a paz. Em Maria, é-
nos dada de novo a graça que por Eva 
tínhamos perdido. Em Maria, mãe de 
todos os seres humanos, a maternida-
de, livre do pecado e da morte, se abre 
para uma nova vida. Se grande era a 
nossa culpa, bem maior se apresenta 
a divina misericórdia em Jesus Cristo, 
nosso salvador. Por isso, enquanto es-
peramos sua chegada, unidos aos anjos 
e a todos os santos, cheios de esperança 
e alegria, nós vos louvamos, cantando 
(dizendo) a uma só voz...

T: Santo, Santo, Santo, Senhor Deus 
do Universo! O céu e a terra procla-
mam a vossa glória. Hosana nas altu-
ras! Bendito o que vem, em nome do 
Senhor! Hosana nas alturas.

PE: Na verdade, ó Pai, vós sois santo 
e fonte de toda santidade. Santi  cai, 
pois, estas oferendas, derramando so-
bre elas o vosso Espírito, a  m de que 
se tornem para nós o Corpo e † o San-
gue de Jesus Cristo, vosso Filho e Se-
nhor nosso.

T: Santi  cai nossa oferenda, ó Senhor!

PE: Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele tomou o 
pão, deu graças e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO 
É O MEU CORPO, QUE SERÁ EN-
TREGUE POR VÓS.

PE: Do mesmo modo, ao  m da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente o deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS, PARA A REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM.

PE: Eis o mistério da fé!

T: Todas as vezes que comemos deste 
pão e bebemos deste cálice, anuncia-
mos, Senhor, a vossa morte, enquan-
to esperamos a vossa vinda!

PE: Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Filho, 
nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da 
vida e o cálice da salvação; e vos agra-
decemos por que nos tornastes dignos 
de estar aqui na vossa presença e vos 
servir.

T: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

PE: E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cristo, se-
jamos reunidos pelo Espírito Santo num 
só corpo.

T: Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

PE: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 
que se faz presente pelo mundo inteiro: 
que ela cresça na caridade com o papa 
N., com o nosso bispo N. e todos os mi-
nistros do vosso povo.

T: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

PE: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 
que este sacrifício da nossa reconcilia-
ção estenda a paz e a salvação ao mun-
do inteiro. Con  rmai na fé e na cari-
dade a vossa Igreja, enquanto caminha 
neste mundo: o vosso servo o papa N., 
o nosso bispo N., com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo 
que conquistastes.

T: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

PE: Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na espe-
rança da ressurreição e de todos os que 
partiram desta vida: acolhei-os junto a 
vós na luz da vossa face.

T: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos  lhos!

PE: En  m, nós vos pedimos, tende pie-
dade de todos nós e dai-nos participar 
da vida eterna, com a virgem Maria, 
mãe de Deus, com os santos apóstolos 
(Santo do dia), São Mateus Moreira e 
todos os que neste mundo vos servi-
ram, a  m de vos louvarmos e glori  -
carmos por Jesus Cristo, vosso Filho.

T: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

PE: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo poderoso, na uni-
dade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.

T: Amém!

16. ORAÇÃO DO PAI NOSSO

PE: Obedientes à palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer:

T: Pai nosso que estais nos céus, san-
ti  cado seja o vosso nome; venha a 
nós o vosso reino, seja feita a vossa 
vontade, assim na terra como no céu; 
o pão nosso de cada dia nos daí hoje, 
perdoai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido, e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal.

PE: Livrai-nos de todos os males, ó 
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajuda-
dos pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos 
de todos os perigos, enquanto, viven-
do a esperança, aguardamos a vinda de 
Cristo salvador.

T: Vosso é o Reino, o poder e a glória 
para sempre!

PE: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, 
eu vos dou a minha paz. Não olheis os 
nossos pecados, mas a fé que anima 
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.

T: Amém!

17. ORAÇÃO PELA PAZ

PE: A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.

T: O amor de Cristo nos uniu.

PE: Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus. (Todos se cumprimentam).

18. RITO DE COMUNHÃO

Da cepa brotou a rama / Da rama bro-
tou a  or / Da  or nasceu Maria / De 
Maria o Salvador

1. O espírito de  Deus/ sobre ele pousa-
rá/De saber, de entendimento/ este es-
pírito será/De conselho e fortaleza/, de 
ciência e de temor/ Achará sua alegria /
no temor do seu senhor

2. Não era pela ilusão/ do olhar, do ou-
vir falar / Que ele irá julgar os homens / 
como é praxe acontecer / Mas os pobres 
desta terra/ com justiça julgará / E dos 
fracos o direito/ ele é quem defenderá

3. A palavra de sua boca / ferirá o vio-
lento / E o sopro de seus lábios / matará 
o avarento / A justiça é o cinto / que 
circunda a sua cintura / E o manto da 
lealdade / é a sua vestidura



4. Neste dia, neste dia, / o incrível, 
verdadeiro / Coisa que nunca se viu/, 
morar lobo com cordeiro /A comer do 
mesmo pasto/, tigre, boi, burro e leão /
Por um menino guiados / , se confra-
ternizarão

19. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO

PE: OREMOS. (Todos de pé) Apro-
veite-nos, ó Deus, a participação nos 
vossos mistérios. Fazei que eles nos 
ajudem a amar desde agora o que é do 
céu e, caminhando entre as coisas que 
passam, abraçar as que não passam. 
Por Cristo, nosso Senhor.

T: Amém!

RITOS FINAIS

Como o sol nasce da aurora (Armindo 
Trevisan/ Reginaldo Veloso)

Como o sol nasce da aurora/de Ma-
ria nascerá/ aquele que a terra seca/
em jardim converterá./ Ó Belém, 
abre teus braços /ao Pastor que a ti 
virá! / Emanuel, Deus conosco/vem 
ao nosso mundo, vem!

1. Ouve, ó Pastor do teu povo/vem do 
alto céu onde estás! / Emanuel, Deus 
conosco/vem ao nosso mundo, vem!

2. Vem teu rebanho salvar/mostra o 
amor que lhe tens! / Emanuel, Deus 
conosco/vem ao nosso mundo, vem!

3. Salva e protege esta vinha, / Foi tua 
mão que a plantou! / Emanuel, Deus 
conosco,/ Vem ao nosso mundo, vem!

LITURGIA DA SEMANA: Seg: Is 4,2-6/Mt 8,5-
11 Ter: Is 11,1-10/Lc 10,21-24 Qua: Is 25,6/-
10a/Mt 15,29-37 Qui: Is 26,1-6/Mt 7,21.24-
27 Sex: Is 29,17-24/Mt 9,27-31

“O segredo da vida cristã 
é o amor. Só o amor 
preenche as lacunas 
causadas pelo mal.”

Papa Francisco

PATROCINADOR DO FOLHETO
Pastoral do dízimo

NOSSOS HORÁRIOS

MISSAS:
Segunda-feira: 6h | Terça-feira: 18h
Quarta-feira: 19h | Quinta-feira: 06h
Sexta-feira: 19h | Sábado: 19h
Domingo: 8h e 19h

CONFISSÕES:
Quinta e Sexta: 08h às 12h e 14h às 17h

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO:
Quinta-feira: Exposição: 06h30 às 18h
Hora Santa, seguida da benção: 18h

SECRETARIA:
Segunda-feira a Sexta-feira:
08h00 às 12h00 e 14h00 às 18h00

FIQUE POR DENTRO

IMPLANTAÇÃO 
DO TERÇO DOS 
HOMENS:

03/12 às 19h30
Local: Paróquia São 
Mateus Moreira

MISSA DE BASTISMO:
15/12 às 8h 
Local: Paróquia de São Mateus Moreira

MISSAS DE NATAL:
Véspera: 24/12 às 20h 
Natal do Senhor: 25/12 às 19h

MISSA DA SAGRADA FAMÍLIA:
28/12 - Sábado: 
17h - Capela Nossa Senhora de Nazaré
19h – Paróquia de São Mateus Moreira
29/12 – Domingo:
8h e 19h – Paróquia de São Mateus Moreira

MISSA DE ANO NOVO:
31/12 às 19h
Local: Paróquia de São Mateus Moreira

SOLENIDADE DE MARIA MÃE 
DE DEUS:
01/01 às 19h
Local: Paróquia de São Mateus Moreira

SIGA-NOS

Siga-nos: 
/paroquiasaomateusmoreira
pascommateusmoreira@gmail.com
Contatos: (84) 2030-3381 / 98705-3151
paroquiamateusmoreira.com.br

EXPEDIENTE: ARQUIDIOCESE DE NATAL – PARÓQUIA DE SÃO MATEUS MOREIRA – FOLHETO 
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ADVENTO, “TEM-
PO DE ESPERA E DE 
ESPERANÇA”

Iniciamos mais um 
Tempo Litúrgico 

(ANO “A”): ADVENTO, que signi  ca ‘vin-
da’, ‘chegada’! Chegada de Deus ao mundo! 
A partir deste domingo, teremos, exata-
mente, quatro semanas antes do Natal. 
Este tempo de espera e esperança esten-
der-se-á até as primeiras vésperas do Natal 
de Jesus. Mesmo havendo este lapso tem-
poral, já se inicia a presença de Deus entre 
nós, por conseguinte, inicia-se o mistério 
da redenção. É uma presença que come-
çou, mas não foi concluída, mesmo assim, 
tem o poder de dispersar a escuridão do 
mundo e também dos nossos corações, 
provendo-nos de uma serena claridade.  

Durante o ADVENTO, amparados pela 
‘oração e a vivência da esperança cristã”, 
é mister darmos um mergulho interior, 
continuando a faxina iniciada na Festa de 
Cristo Rei, a  m de estarmos preparados 
para um achegamento recíproco. Nós va-
mos nos achegando, pouco a pouco, Àque-
le que vem para ser início, meio e  m. E, 
“atentos e vigilantes” como nos ensina o 
Evangelho (Mt 24,37-44), “vamos tecendo 
a colcha das alegrias do Cristo que vem ao 
nosso encontro”. Todavia, não devemos le-
var a efeito esta aproximação de qualquer 
jeito, precisamos estar arrumadas e arru-
mados como ‘uma noiva para o seu noivo”. 
Havemos de nos trajar com as vestes da 
conversão e enfeitar-nos com adornos que 
muito satisfarão ao noivo: perdão; discer-
nimento; compaixão; reconciliação; sem, 
contudo, ser conivente com o mal feito, 
com a ofensa ao Sagrado; alegria, humil-
dade, consciência da obrigação de devolu-
ção do dízimo, disposição para o serviço 
da Igreja e, sobretudo, a sabedoria do viver 
em comunidade. Pensemos nisto: “Se o 
jardim do coração estiver sendo cuidado, 
as sementes da esperança vão germinar no 
tempo que lhes cabe, e o Amor nascerá nas 
alegrias da chegada”. 

Normalmente, os dias que antecedem uma 
grande festa para receber alguém muito 
importante revestem-se de uma bela sim-
bologia, assim o é o ADVENTO, que se 
nos apresenta na cor roxa, não para signi-
 car penitência, mas, sim, contrição, sere-

nidade e um recolhimento que alimenta 
uma esperança, respaldada pela justiça e 
pela verdade, ressaltando a tão grande ale-
gria que é estar na expectativa da vinda do 
Senhor. Se nos falta, busquemos a clareza 
na luz da vela verde, a primeira do AD-
VENTO, a ser acesa neste domingo!
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