TEMA: EVANGELIZAR PARTINDO DO CRISTO
Coleta nacional dia 15 e 16 de dezembro
Campanha para a Evangelização auxilia a Igreja no cumprimento da
sua missão e torna mais vigoroso o seu testemunho
Inspirada no exemplo da Igreja da Alemanha, que realiza duas campanhas
anuais, a Igreja no Brasil criou a Campanha para a Evangelização no tempo do
advento, após ser aprovada pela 35ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), em 1997. Na assembleia seguinte, a 36ª, a ideia saiu do
papel e foi realizada pela primeira vez no advento de 1998.
Despertar os discípulos e as discípulas missionários para o compromisso
evangelizador e para a responsabilidade pela sustentação das atividades pastorais no
Brasil está entre os principais enfoques da Campanha deste ano, que acontece em
sintonia com a Exortação Apostólica do Papa Francisco: Gaudete et Exsultate, sobre
o chamado à santidade no mundo atual, com o lema “Evangelizar partindo de
Cristo”.
No terceiro domingo do Advento, dia 16 de dezembro (onde se reza missa
dominical no sábado no dia 15 de dezembro), quando deve ser realizada, em todas as
comunidades católicas, a Coleta para a Ação Evangelizadora no Brasil, que pretende
apoiar as inúmeras iniciativas da Igreja no Brasil no serviço da evangelização, da
dinamização das pastorais, na luta pela justiça social, nas experiências missionárias
das Igrejas irmãs e na missão ad gentes.
O valor arrecado é destinado da seguinte forma: 40% para ação evangelizadora
nacional – os recursos são usados pela CNBB em diverso projetos; 30% para ação
evangelizadora no Regional Sul I – os recursos são usados pela CNBB Sul I para os
diversos projetos realizados pelas pastorais e movimentos nos regionais do Sul I; e
30% para ação evangelizadora na diocese de Guarulhos – os recursos são usados
pelos diversos trabalhos diocesanos e também é investidos em formações o clero e
leigos de nossa diocese de Guarulhos.

SUGESTÕES DE PRECES

1º domingo do advento:
❖ Que a Igreja, seus ministros ordenados e os cristãos leigos e leigas, desperte
para sua vocação a santidade e se empenhe na construção do Reino de Deus,
rezemos ao Senhor.
❖ Que os nossos corações não se tornem insensíveis e fechados a evangelização.
Sejamos vigilantes em esperar o Senhor orando sem cessar, rezemos ao
Senhor.
2º domingo do advento:
❖ Que nesta semana nos preparemos para estar em comunhão com toda Igreja do
Brasil através da coleta nacional da evangelização, rezemos ao Senhor.
❖ Que preparemos os caminhos do Senhor nos empenhado em fazer de nossa
oferta na Coleta nacional da Evangelização um gesto de amor ao Reino de
Deus, Rezemos ao Senhor.
3º domingo do advento:
❖ Que possamos hoje com nossa oferta incentivar e despertar para a
Evangelização a partir de Cristo, rezemos ao Senhor.
❖ Que possamos como Igreja reconhecer na partilha de nossos dons, através da
Coleta nacional da Evangelização, o sinal do Reino de Deus que vem, rezemos
ao Senhor.

ORAÇÃO DA COLETA NACIONAL DA EVANGELIZAÇÃO
(proposta: rezar na conclusão das preces no 1º, 2º e 3º domingo do advento)

Deus, nosso Pai,/ quereis a salvação de todos os povos da Terra./
Nós vos pedimos / que susciteis em nós o compromisso com a
Evangelização, / para que todos conheçam a vida que de vós provém./
Nós vos pedimos que nossos projetos evangelizadores / sirvam para nossa
santificação e da sociedade inteira / que, assim, será justa, fraterna e
solidária./
Nós vos pedimos que, em nossas comunidades / e em toda a Igreja no
Brasil,/ cresça o sentimento de partilha / e que, por meio da Coleta para a
Evangelização / e do testemunho de comunhão, / todas as comunidades
recebam a força do Evangelho./
Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

