
Advento 2018 

“A grandeza do mistério de Deus só se 
conhece no mistério de Jesus, e o mistério de 
Jesus é precisamente um mistério de abaixar-
se, de aniquilar-se, de humilhar-se, de trazer 
a salvação aos pobres, àquelas que são 
aniquilados por muitas doenças, pecados e 
situações difíceis.” 

Papa Francisco, Missa em Santa Marta 
2 de dezembro de 2014 

 

SEGUNDA SEMANA DO ADVENTO 

 

“Que cada um de nós, Senhor, te abra a sua vida para que brotes, para que floresças, para que nasças e 
mantenhas acesa a esperança no nosso coração. Vem, Senhor, depressa! Vem, Senhor!” 

 

Lemos juntos ou cada um uma estrofe: 

Hoje acende-se uma chama  

na coroa de Advento, 

que arda de esperança  

o coração desperto  

caminhemos neste tempo  

no aconchego da nossa Mãe. 

 

Acende-se uma primeira luz  

anunciando o Rei que vem  

preparai os corações 

percorrei os caminhos. 

 

Hoje acende-se uma chama  

na coroa de Advento, 

que arda de esperança  

o coração desperto  

caminhemos neste tempo  

no aconchego da nossa Mãe. 

 

Crescem os nossos anseios  

ao acender a segunda chama  

como doce orvalho virá  

o Messias feito Menino.  

 

Hoje acende-se uma chama  

na coroa de Advento, 

que arda de esperança  

o coração desperto  

caminhemos neste tempo 

no aconchego da nossa Mãe. 

“Senhor Jesus, concede-nos a paz e a unidade, não permitas que nos soltemos das tuas mãos, 

dá-nos um coração capaz de amar como tu nos amas e de servir por amor”. 

Vela: Acende-se a segunda vela do Advento (Cântico) 

Evangelho de S. Marcos 10, 43-45: 

Não deve ser assim entre vós. Quem quiser ser grande entre vós, faça-se vosso servo e quem quiser ser o 

primeiro entre vós, faça-se o servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para 

servir e dar a sua vida em resgate por todos.»  

Palavra do Senhor. Glória a ti Senhor Jesus. 

Refletimos fazendo a seguinte leitura: 

Não somos chamados a engrandecer-nos nem a ser os 

primeiros, senão a servir e a ajudar o que necessita e 

fazendo-o sempre, não só neste tempo de preparação, porque 

Jesus chega sempre para servir a humanidade, especialmente o 

deserdados e invisíveis da terra. Aqueles que nos chamamos e 

somos seus discípulos, temos que seguir o mesmo caminho de 

humildade, caridade e serviço. Ele é o primeiro a dar-nos o 

exemplo: veio para nos servir e dar a sua própria vida para nos 

salvar.  

 

Silêncio. Meditamos:  

➢ Como podemos relacionar esta leitura com o evangelho? 

➢ Na nossa comunidade como servimos os outros diariamente?  

➢ Como me pede Jesus o serviço ao próximo? 

➢ Qual será o meu compromisso para esta semana de Advento? 

Cântico. 


