PRIMEIRO DOMINGO DO ADVENTO

Argila Sagrada
Deus nosso Pai,
você é o oleiro fiel
Você nunca abandona o trabalho de suas mãos.
Quando o mal nos destrói,
leve-nos em suas mãos novamente.
Pegue os pedaços quebrados de nossas vidas.
Suavize nossas bordas irregulares.
Sele as fraturas que nos enfraquecem.

Conforme você nos modela e nos remodela,
moldar-nos em pessoas que são estáveis
e forte.
Encha-nos com seus muitos dons espirituais.
Faça-nos vasos inquebráveis de santidade
que brilhará para sempre na luz
de seu reino.
Pedimos isso por Cristo nosso Senhor. Amém.

29 de Novembro de 2020
Preparado por Deus
Leituras de Hoje: Isaías 63: 16b - 17, 19b; 64: 2–7; 1 Coríntios 1: 3–9; Marcos 13: 33–37.
Na primeira leitura deste Advento, o profeta denuncia que o povo é tão pecador que se tornou como um trapo sujo. Eles são restolho ao vento do mal. O profeta, porém, também reconhece que essas pessoas são obra das mãos de Deus; Eles são seus filhos, então ele implora para ser resgatado de seus pecados.
Só Deus pode se livrar do mal, mas temos que resistir ao mal. A plenitude do Reino de Deus
começou com o nascimento de Cristo, mas aguardamos sua plenitude. Enquanto aguardamos a volta do Senhor, como servos do evangelho, temos tarefas a cumprir. Devemos resistir ao pecado e
buscar a santidade com dedicação incessante e incansável. Cada momento de nossa vida é uma
oportunidade de mostrar a Cristo que não apenas aguardamos seu retorno, mas também por ele.
Com palavras e ações, mostremos a Cristo que ansiamos pelo reino que ele traz. Deus nos deu
inúmeros dons espirituais para resistir ao pecado e permanecer fiéis até o retorno de Cristo. Que a
coroa do Advento que abençoamos seja um sinal da bênção divina e nos faça lembrar a luz que
devemos levar conosco até que Cristo vença as trevas para sempre.

ESTA SEMANA EM CASA
Segunda-feira, 30 de Novembro
Santo André Apóstolo
Leituras de Hoje: Romanos 10: 9–18; Salmo 19: 8, 9, 10,
11; Mateus 4: 18–2.
No tempo de Jesus, o mar representava a morte por causa dos perigos que envolvia. Quando Jesus chama os
pescadores para segui-lo, ele lhes diz que, assim como
eles tiram peixes do mar, eles vão tirar as pessoas do
sofrimento e da morte. André aprendeu esse novo ofício
com seu professor e vai prender as pessoas na rede da
salvação de Deus. Ele pregará as Boas Novas para que
outros invoquem o nome do Senhor. Aprenda mais sobre
o Senhor participando de um estudo bíblico neste Advento.

Quinta-feira, 3 de Dezembro
São Francisco Xavier, Missionário
Leituras de Hoje: Isaías 26: 1–6; Salmos 118: 1 e 8–9, 19
–21, 25–27a; Mateus 7:21, 24–27.
Deus garante que é a nossa rocha, o nosso refúgio, o terreno firme para os nossos pés. Nenhuma obra nossa,
nenhuma empresa terá sucesso sem o apoio de Deus.
Francisco Javier compreendeu bem: tornou-se missionário
primeiro na Índia e depois no Japão, para ensinar as pessoas sobre Cristo e formar novas comunidades de fé. Hoje, ore pelos missionários, especialmente aqueles que
trabalham na Ásia.

Sexta-feira, 4 de Dezembro
Com novos olhos

Leituras de Hoje: Isaías 29: 17–24; Salmo 27: 1, 4, 13–14;
Mateus 9: 27–31.
Deus acaba com o mal da injustiça, medo, vergonha, igTerça-feira, 1 de Dezembro
norância e também com as limitações físicas como a ceA paz de Deus
gueira. A luz e a saúde de Deus alcançam todas as partes
Leituras de Hoje: Isaías 11: 1–10; Salmo 72: 1–2, 7–8, 12
de nosso mundo e nossas vidas, mas muitas vezes deixa–13, 17; Lucas 10: 21–24.
mos de perceber a presença curadora de Deus. Como os
Graças a um líder guiado pelo Espírito divino, o Reino de
cegos do evangelho, vamos buscar a Deus e gritar para
Deus chega. Ele purifica a terra de todo egoísmo e violênque ele o veja com novos olhos. Como as decorações de
cia, até que toda a criação participe da paz e as pessoas
Advento e Natal o ajudam a perceber a presença de Deus
experimentem a salvação de Deus. Essa salvação é receem casa?
bida por aqueles que são como crianças e sabem que só
Deus traz a justiça e a paz que todos desejamos. Faça
Sábado, 5 de Dezembro
uma lista dos lugares de que eles precisam especialmente
Colheitas
da paz de Deus. Ore pelas pessoas que vivem lá.
Leituras de Hoje: Isaías 30: 19–21, 23–26; Salmo 147: 1–
2, 3–4, 5–6; Mateus 9: 35-10: 1, 5a, 6–8.
Quarta-feira, 2 de Dezembro
Deus vai se manifestar ao seu povo, guiá-lo e curar suas
A mão do senhor
feridas. Ele lhe dará tanta água e comida que até mesmo
Leituras de Hoje: Isaías 25: 6–10a; Salmo 23: 1–3a, 3b os animais terão colheitas abundantes. Somos, no entan4, 5, 6; Mateus 15: 29–37.
to, a verdadeira colheita. Deus trabalha e reúne seu povo
As pessoas que seguem o Jesus querem que ele as salem seu reino. Faça desenhos ou escreva palavras e frave. A palavra salvar é equivalente a curar. Jesus cura e
ses das leituras de hoje que o comovem especialmente.
atende às necessidades das pessoas. Enxugue suas láCom suas próprias fotos, ore em silêncio.
grimas de dor e angústia. Isso lhes dá comida e descanso. Ele cumpre o anúncio de Isaías, e o povo percebe o
amor de Deus por eles; eles se alegram com o seu cuidado e proteção. Hoje você estende a mão amorosa a alguém que está doente e sofrendo.
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