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SMS de D. Ilídio Leandro, Membro da CELF
“Acredito, que os jovens, já enquanto jovens, são importantes e
devem ter um lugar importante nas comunidades. Na verdade, cabelhes a afirmação e construção de um presente que, sem eles, não é o
mesmo. A sua alegria, inconformismo, imaginação, esperança e
espírito de aventura e de luta pela mudança e pela novidade – são
valores indispensáveis. A eles, aos adultos e às crianças para
acreditarem na vida e no futuro e para terem estímulo à preparação
para a acção e a transformação das realidades.”.

SMS de Pe. Eduardo Novo, Diretor do DNPJ
“Não te conformes transforma-te. Bem-Aventurados os protagonistas
da mudança”, com esta confiança seremos capazes de nos encontrar,
de construir agora, o nosso presente e olharmos para o futuro com
olhos de esperança, com os olhos de Deus!
Neste tempo em que vivemos a Alegria da espera, um tempo de
procura e encontro de Paz, com novas partilhas, novos projetos,
novas dimensões...sejamos os construtores de um tempo novo.
A exemplo de Maria que, escolhida para ser a Mãe do Filho de Deus,
disse “Sim” escutou, inquietou-se, acolheu , amou...
Vamos Evangelizar, despertar o amor e cantar Deus!”
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Oração da manhã
Não te conformes, mas transforma-te.
Bem-aventurados os protagonistas da mudança!
CÂNTICO INICIAL
PRESIDENTE:
TODOS:

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Ámen.

P:

Tu, Senhor, que vens no esplendor da Tua glória!

T:

Vem visitar-nos e dá-nos a Tua paz e a Tua alegria!

P:

Tu, Senhor, que estais nos céus, vinde em nosso auxílio!

T:

Mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos.

P: “Se alguém guardar a Palavra de Cristo, nesse o amor de Deus é
perfeito” (1Jo 2,5). A palavra da lei orienta-nos para a palavra de
Cristo. O louvor à lei divina é a pedagogia que nos ensina a amar o
Evangelho e a guardar no coração cada uma das suas palavras, como
fazia Maria, a Mãe de Jesus.

T: Realiza em mim hoje, Senhor, a Tua Palavra! E que o meu viver
seja um Sim ao Teu projeto de amor para mim.

P: Com a oração do Salmo 118 vamos pedir ao Senhor que nos
ensine a meditar na Sua promessa e a viver segundo os seus
projetos, de modo a guardarmos sempre a Sua Palavra no nosso
coração, como Maria, e a sermos perfeitos no amor.
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REFRÃO: Desde a aurora, Senhor, imploro o vosso auxílio!

De todo o coração Vos invoco: ouvi-me, Senhor, *
quero observar os vossos decretos.
Por Vós eu clamo: salvai-me, *
e cumprirei as vossas ordens.

Imploro o vosso auxílio antes da aurora *
e espero na vossa palavra.
Meus olhos antecipam-se às vigílias da noite, *
a meditar na vossa promessa.

Escutai a minha voz, Senhor, segundo a vossa bondade, *
fazei-me viver segundo os vossos juízos.
Aproximam-se os meus iníquos perseguidores, *
que estão longe da vossa lei.

Vós estais bem perto, Senhor, *
e são firmes todos os vossos mandamentos.
De há muito eu sei que as vossas ordens *
por Vós foram estabelecidas para sempre.

Glória…
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DO EVANGELHO SEGUNDO SÃO MARCOS (Mc 1,1-8)
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
Baptista 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 pelos 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 batizo-vos na água, mas Ele batizar-vos-á no Espírito Santo».
Breve momento de silêncio e partilha
P: Deus vem hoje mesmo! Mesmo que tu não O vejas, Ele vem;
mesmo que não te apercebas, Ele percorre os teus caminhos. O
profeta sabe ver os passos de Deus no pó dos nossos caminhos. Não
é fácil, mas João ajuda-nos, sacode-nos, abre-nos os olhos, insinua
me nós uma suspeita: a suspeita de que alguma coisa de
determinante está para acontecer, de que alguma coisa vital está a
suceder à nossa volta, e nós corremos o risco de não dar por nada.
Deus aproxima-se de ti nas pequenas coisas do dia-a-dia, Ele está à
tua porta, Ele está em cada despertar teu.

CÂNTICO: Deixa que o amor de Deus

dó
fá
sol
Deixa que o amor de Deus te toque
miláCom seu Espírito de Luz
résol
dó
E tua alma gritará de alegria
fá
sol
miláDeixa que Ele te sacie e o seu Espírito de amor
résol
dó
Descerá em teu coração, dar-te-á a paz.
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fá sol mi- láJesus, óh Jesus
résol
dó
Enche-nos de Ti. (bis)
dó
fá
sol
Oh vem cantar com alegria
miláQue Deus encheu teu coração
résol
dó
E as tuas mãos se elevam para O bendizer.
fá
sol
miláEntrega-Lhe as tuas dores e as tuas preocupações
résol
dó
E Ele virá e tomará conta de ti.

P: Assim, como filhos amados de Deus, rezemos cheios de confiança
com as mesmas palavras de Jesus:
T: Pai Nosso…
ORAÇÃO FINAL
P: Concedei, Deus omnipotente e misericordioso, que os cuidados
deste mundo não sejam obstáculo para caminharmos generosamente
ao encontro de Cristo, mas que a sabedoria do alto nos leve a
participar no esplendor da sua glória. Ele que é Deus convosco na
unidade do Espírito Santo.

CÂNTICO FINAL
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Workshops
Testes de Som
1. A IDADE DOS SONS...
2. ESCUTO-TE E ...AR(RISCO)

Liturgia

Sábado, 6 de Dezembro
Missa Oficial (II Domingo do Advento)
- LEITURA I – Is 40,1-5.9-11
- Salmo 84, 9-14
- LEITURA II – 2 Pedro 3, 8-14
- EVANGELHO – Mc 1, 1-8
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Cântico de Entrada
Preparai os caminhos do Senhor,
Maranatha! Maranatha!
Preparai os caminhos do Senhor,
Maranatha! Maranatha!
Vão chegar os dias do Reino
Maranatha! Maranatha!
Vem Senhor Jesus!
Maranatha! Maranatha!
Vai chegar o Messias prometido
Maranatha! Maranatha!
Aplanai as veredas e caminhos
Maranatha! Maranatha!
O Seu nome será “Deus connosco”
Maranatha! Maranatha!
Vem Senhor Jesus!
Maranatha! Maranatha!
(Bis)

Acto Penitencial
Kyrie, Kyrie, Kyrie Eleison.
Christe, Christe, Christe Eleison.
Kyrie, Kyrie, Kyrie Eleison.

Salmo responsorial
REFRÃO: Mostrai-nos o Vosso amor,
dai-nos a Vossa salvação,
dai-nos a Vossa salvação.
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.
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.
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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.
Aclamação do Evangelho
Aleluia, Aleluia, Aleluia,
Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas
e toda a criatura verá a salvação de Deus.
Apresentação dos dons
O Reino de Deus é um Reino de paz, justiça e alegria.
Senhor, em nós vem abrir as portas do Teu Reino.
Santo
Santo, Santo, Santo,
Senhor Deus do Universo!
O Céu e a terra proclamam a Vossa glória:
Hossana, Hossana, Hossana nas alturas,
Hossana, Hossana, Hossana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor:
Hossana, Hossana, Hossana nas alturas,
Hossana, Hossana, Hossana nas alturas!
Cordeiro de Deus
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade de nós, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade de nós, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Dai-nos a paz, dai-nos a paz.
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Cântico de Comunhão 1
No horizonte uma grande luz viaja na história
Ao longo dos anos venceu a noite, fazendo-se Memória
E, iluminando a nossa vida, revela-nos bem claro
que não se vive se não se busca a Verdade…
huum huum huum
Um grande dom que Deus nos dá é Cristo, o Seu Filho,
E a humanidade é renovada e n'Ele é salva.
Verdadeiro homem, verdadeiro Deus, é o Pão da Vida,
Por todos os Homens seus irmãos, se repartirá.
E aqui, sob a mesma luz, sob a Sua cruz,
cantando a uma só voz:
Emanuel, Emanuel, Emanuel.
Emanuel, Emanuel, Emanuel.
Nós herdeiros do passado, de séculos de história,
de vidas dadas por amor, dos santos que creram,
de homens que voaram alto (e) ensinaram a acreditar,
que com Jesus a história havia de mudar.
huum huum
Chegou uma era de primavera, é tempo de mudar.
É hoje o dia sempre novo para recomeçar,
Num novo rumo, com palavras novas, converte o coração,
E diz ao mundo, a cada homem: Senhor Jesus.
E aqui, sob a mesma luz, sob a Sua cruz,
cantando a uma só voz:
Emanuel, Emanuel, Emanuel. (cantando a uma só voz)
Emanuel, Emanuel, Emanuel.
(sob a Sua cruz, cantando a uma só voz)
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Cântico de Comunhão 2
REFRÃO:
Abri as portas a Cristo, não temais, não tenhais medo,
escancarai o vosso coração ao amor de Deus.
1. Testemunha de esperança, p´ra quem espera a salvação,
peregrino por amor nos caminhos do mundo.
2. Verdadeiro pai do jovens que enviaste pelo mundo,
sentinela da manhã, sinal vivo da esperança.
3. Testemunha da fé que anunciaste com a vida,
firme e forte na prova, confirmaste os teus irmãos.
4. Ensinaste a cada homem a beleza da vida,
indicando a família como sinal do amor de Deus.
5. Mensageiro da paz e arauto da justiça,
tu fizeste entre os povos, núncio de misericórdia.
6. Na tua dor revelaste o poder da Santa Cruz,
guia sempre os teus irmãos pelos caminhos do Amor.
7. Indicaste-nos Maria como a mais segura guia,
e na sua intercessão, o poder da santa graça.
8. Deus Pai de misericórdia, Filho nosso Redentor,
Santo Espírito de Amor, À Trindade toda a glória.

Cântico de pós-comunhão – Consagração a Nossa Senhora
Ó Senhora minha,
Ó minha Mãe
Eu me ofereço todo a Vós
E em prova da minha devoção para convosco,
Vos consagro neste dia e para sempre:
Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca,
O meu coração, inteiramente todo o meu ser;
E porque assim sou Vosso, ó incomparável Mãe;
Guardai-me e defendei-me
Como coisa e propriedade Vossa.
A...........mén.
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Cântico Final

Podes achar que não tens para onde ir
Nem que fazer
Não sabes nem quem és aqui
Neste mundo, tão grande e frio
Mas há qualquer coisa em ti, que te faz crer
Querer ser alguém, querer ser alguém!

REFRÃO:
E a vida não vai parar, vai como o vento
Tens tudo a dar, não percas tempo
Podes saber que vais chegar
Onde Deus te levar. (3x no final)

Mas pode ser tão difícil de acreditar
Em Deus assim
Será que Ele se vai lembrar de me ajudar
Será que sim?
Mas há qualquer coisa em mim,
Que me faz crer
Acreditar, acreditar!
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TRANSMISSÃO EM DIRETO
Será transmitida em direto pela Net Rádio Católica.
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