
2º DOMINGO DO ADVENTO

A. Sejam todos bem-vindos a 
esta celebração do Mistério 
Pascal de Cristo. Neste tempo 
litúrgico forte, que é o Advento, 
deixemo-nos conduzir pela luz 
do Senhor, luz que acende a 
esperança de um novo tempo 
que está para chegar. Esta luz é 
Jesus. Vamos abrir nosso coração 
e deixar que Ele entre.  Vinde, 
Senhor Jesus! Cantemos.

1. CANTO DE ABERTURA
1. Quando virá, Senhor, o dia / em que apareça o 

Salvador / e se efetue a profecia: / “nasceu no 
mundo o Redentor”?

Orvalhai lá do alto, ó céus, / e as nuvens chovam 
o Justo!
2. Aquele dia prometido, / a antiga fé de nossos 

pais, / dia em que o mal será banido, mudando 
em riso os nossos ais!

3. Quando felizes o veremos, / no firmamento 
despontar / e a espargir clarões supremos, / da 
terra as trevas dissipar?

4. Filha de Reis, ó Virgem pura, / sai da modesta 
posição. / Em ti, embora criatura, / de Deus se 
fez a encarnação! 

Ou:
1. Senhor, atendei os pedidos; / Senhor, escutai 

nossa voz, / pois sempre serão atendidos / aqueles 
que esperam em vós.

Vinde, Senhor, / visitar vosso povo; em Jesus Cristo 
/ recriá-lo de novo! (bis)
2. Vós sois nossa grande esperança, / certeza de 

libertação. / Mandai vosso Filho-criança / ao 
mundo trazer salvação.

3. Do céu vai jorrar água viva, / que faz o deserto 
florir. / Quem esta graça cultiva, / feliz haverá de 
sorrir.
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2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, 
e do Senhor Jesus Cristo.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de 
Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da 
Palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. 
Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com 
confiança a misericórdia do Pai (pausa).

S. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, 
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que continuamente nos visitais com a 
graça do vosso Espírito, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas 
obras, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna.
T. Amém.

4. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus todo-poderoso e cheio 
de misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma 
atividade terrena nos impeça de correr ao encontro 
do vosso Filho, mas, instruídos pela vossa sabedoria, 
participemos da plenitude de sua vida. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. A Palavra de Deus nos 
convida a trilhar o caminho 
da conversão que virá por 
meio de Jesus Cristo. Ouçamos 
atentamente. 

5. PRIMEIRA LEITURA (Br 5,1-9)
Leitura do Livro do Profeta Baruc. 
Despe, ó Jerusalém, a veste de luto e de aflição, e 
reveste, para sempre, os adornos da glória vinda de 
Deus. Cobre-te com o manto da justiça que vem 
de Deus e põe na cabeça o diadema da glória do 
Eterno. Deus mostrará teu esplendor, ó Jerusalém, 
a todos os que estão debaixo do céu. Receberás 
de Deus este nome para sempre: “Paz-da-justiça e 
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glória-da-piedade”. Levanta-te, Jerusalém, põe-te no 
alto e olha para o Oriente! Vê teus filhos reunidos 
pela voz do Santo, desde o poente até o levante, 
jubilosos por Deus ter-se lembrado deles. Saíram de 
ti, caminhando a pé, levados pelos inimigos. Deus os 
devolve a ti, conduzidos com honras, como príncipes 
reais. Deus ordenou que se abaixassem todos os altos 
montes e as colinas eternas, e se enchessem os vales, 
para aplainar a terra, a fim de que Israel caminhe 
com segurança, sob a glória de Deus. As florestas e 
todas as árvores odoríferas darão sombra a Israel, por 
ordem de Deus. Sim, Deus guiará Israel, com alegria, 
à luz de sua glória, manifestando a misericórdia e a 
justiça que dele procedem. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. SALMO RESPONSORIAL (Sl 125[126])
Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria!
•	 Quando	o	Senhor	reconduziu	nossos	cativos,	/	

parecíamos sonhar; / encheu-se de sorriso nossa 
boca; / nossos lábios, de canções.

•	 Entre	os	gentios	se	dizia:	/“Maravilhas		fez	com	
eles o Senhor!” / Sim, maravilhas fez conosco o 
Senhor, / exultemos de alegria!

•	Mudai	a	nossa	sorte,	ó	Senhor,	/	como	torrentes	
no deserto. / Os que lançam as sementes entre 
lágrimas / ceifarão com alegria.

•	 Chorando	de	tristeza	sairão,	 /	espalhando	suas	
sementes; / cantando de alegria voltarão, / 
carregando os seus feixes!

7. SEGUNDA LEITURA (Fl 1,4-6.8-11)
Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.
Irmãos, sempre em todas as minhas orações rezo 
por vós, com alegria, por causa da vossa comunhão 
conosco na divulgação do Evangelho, desde o 
primeiro dia até agora. Tenho a certeza de que aquele 
que começou em vós uma boa obra, há de levá-la à 
perfeição até o dia de Cristo Jesus. Deus é testemunha 
de que tenho saudade de todos vós, com a ternura 
de Cristo Jesus. E isto eu peço a Deus: que o vosso 
amor cresça sempre mais, em todo o conhecimento e 
experiência, para discernirdes o que é melhor. E assim 
ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo, cheios 
do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, para 
a glória e o louvor de Deus. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia.
Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas 
veredas. / Toda a carne há de ver a salvação do 
nosso Deus.

9. EVANGELHO (Lc 3,1-6)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
S. No décimo-quinto ano do império de Tibério César, 
quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, 
Herodes administrava a Galileia; seu irmão Filipe, as 
regiões da Ituréia e Traconítide, e Lisânias a Abilene; 

quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi 
então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho 
de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região 
do Jordão, pregando um batismo de conversão para 
o perdão dos pecados, como está escrito no Livro 
das palavras do profeta Isaías: “Esta é a voz daquele 
que grita no deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, 
endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda 
montanha e colina serão rebaixadas; as passagens 
tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados 
serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação 
de Deus’”. Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós, Senhor.

10. PROFISSÃO DE FÉ
T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu 
e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 
Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito 
Santo; nasceu da Virgem Maria; padeceu sob 
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. 
Desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao 
terceiro dia, subiu aos céus; está sentado à direita 
de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a 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; 
na vida eterna. Amém.

11. PRECES DOS IRMÃOS
S. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus 
Pai todo-poderoso, que deseja que todos os homens 
se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade.

L. Senhor, iluminai a santa Igreja,  nossa Diocese, 
com suas paróquias e todos os que preparam os 
caminhos do Senhor, anunciando a Boa Nova da 
Salvação. Nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor!
L. Senhor, que a vossa Palavra e a oração nos tornem 
disponíveis para construir uma sociedade pautada 
pelos valores cristãos. Nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor!
L. Senhor, estamos encerrando o ano dedicado a  
São José; que seu exemplo de santidade  nos ajude 
a viver em plenitude este grande mistério da fé. Nós 
vos pedimos.
T. Ouvi-nos, Senhor!

(Preces da comunidade)

S. Deus, nosso refúgio e força, que sois a fonte da 
compaixão, atendei às súplicas de vossa Igreja para 
alcançarmos com segurança o que pedimos com 
fé. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Com os dons do pão e do vinho, 
frutos do trabalho e símbolos da 
vida, expressamos nossa gratidão a 
Deus. Apresentamos também todas 
as pessoas  comprometidas com  a 
transformação do mundo na vivência 
da solidariedade, da justiça e da paz. 
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S. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de 
toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de 
que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
S. Estando para ser entregue e abraçando 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 ENTREGUE POR VÓS.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o 
cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu 
a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI. ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
S. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos 
a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. 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 
agradecemos porque nos tornastes dignos de estar 
aqui na vossa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E nós vos suplicamos que, participando do Corpo 
e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz 
presente pelo mundo inteiro; que ela cresça na 
caridade, com o papa Francisco, com o nosso bispo 
Pedro e todos os ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs 
que morreram na esperança 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 filhos!
S. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos 
nós e dai-nos participar da vida eterna, com a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu 
esposo, com os santos Apóstolos e todos os que 
neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos 
e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus 
Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

15. RITO DA COMUNHÃO
S. Antes de participar do banquete da Eucaristia, 
sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, 
rezemos, juntos, como o Senhor nos ensinou:
T. Pai nosso, que estais nos céus, / santificado 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 dai 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.
S. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
1. “Do céu vai descer o Cordeiro”. / É dom, puro 

dom, salvação! / No altar do penhor verdadeiro, 
/ também vamos ser oblação!

Eis, Senhor, a tua vinha; / frutos mil te traz, Senhor! 
/ Mas teu povo que caminha, / mais que fruto, é 
dom de amor!
2. Na terra já brota a esperança, / e a graça de Deus 

vem dizer / que o povo da Nova Aliança / também 
oferenda vai ser.

3. Irmãos na fé viva, exultantes, / partilham o pão 
sempre mais. / E campos jamais verdejantes, / 
também já se tornam trigais! 

Ou:
Pão e Vinho apresentamos com louvor. / E pedimos 
o teu Reino! / Vem, Senhor!
1. Pão e vinho repartidos entre irmãos / são o laço da 

unidade do teu povo. / Nossas vidas são também 
pequenos grãos, / que contigo vão formar o 
homem novo.

2. Eis aqui a nossa luta, dia a dia, / pra ganhar com 
o trabalho nosso pão. / Mas tu és o alimento da 
alegria, / que dos pobres fortalece o coração.

3. Vem, Senhor, vem caminhar à nossa frente, / vem 
conosco toda a terra transformar. / E no mundo 
libertado e transparente, / os irmãos à mesma 
mesa vão sentar. 

13. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, 
para a glória do seu nome, para nosso bem e de 
toda a santa Igreja.
S. Acolhei, ó Deus, com bondade nossas humildes 
preces e oferendas e, como não podemos invocar 
os nossos méritos, venha em nosso socorro a vossa 
misericórdia. P.C.N.S.
T. Amém.

14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Prefácio do Advento, IA (Missal, p.407)
“Cristo, Senhor e Juiz da História”
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever 
e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, 
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, 
princípio e fim de todas as coisas. Vós preferistes 
ocultar o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho, 
Senhor e Juiz da História, aparecerá nas nuvens 
do céu, revestido de poder e majestade. Naquele 
tremendo e glorioso dia, passará o mundo presente 
e surgirá o novo céu e a nova terra. Agora e em todos 
os tempos, ele vem ao nosso encontro, presente em 
cada pessoa humana, para que o acolhamos na fé e o 
testemunhemos na caridade, enquanto esperamos a 
feliz a realização de seu Reino. Por isso, certos de sua 
vinda gloriosa, unidos aos anjos, vossos mensageiros, 
vos louvamos, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...



hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, 
sejamos sempre livres do pecado e protegidos de 
todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
S. 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.
S. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
T. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. / Cordeiro de Deus, que tirais 
o pecado do mundo, tende piedade de nós. / Cordeiro 
de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
S. Felizes os convidados para a ceia do Senhor! Eis 
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em 
minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo(a).
A. Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e vê: vem a 
ti a alegria do teu Deus.

16. CANTO DE COMUNHÃO
Jerusalém, povo de Deus, Igreja Santa, / levanta 
e vai, sobe as montanhas, ergue o olhar. / Lá do 
Oriente desponta o sol da alegria, / que vem de 
Deus, aos filhos teus: / eis o teu dia!
1. Louva, Jerusalém, / louva o Senhor, teu Deus. / 

Tuas portas reforçou / e os teus abençoou! / Te 
cumulou de paz / e o Pão do Céu te traz. 

2. Sua Palavra envia, / corre veloz sua voz. / Da 
névoa desce o véu / unindo a terra e o céu. / As 
nuvens se desmancham, / o vento sopra e avança. 

3. Ao povo revelou / palavras de amor. / A sua Lei 
nos deu / e o mandamento seu. / Com ninguém 
fez assim: / amou até o fim. 

4. A Virgem, Mãe será, / um Filho à luz dará. / Seu 
nome, Emanuel, / Conosco Deus do céu. / O mal 
desprezará, / o bem acolherá. 

5. Ao Pai do céu louvemos, / e ao que vem, cantemos. 
/ E ao Divino, então, / a nossa louvação. / Os três, 
que são um Deus, / exalte o povo seu!

Ou:
1. As colinas vão ser abaixadas, / os caminhos vão 

ter mais fulgor. / O Senhor quer as vidas ornadas 
/ para a festa da vida e do amor.

Vem, Senhor! Vem salvar teu povo, / Deus-conosco, 
Emanuel. / Neste pão, um mundo novo / quer teu 
povo, Deus fiel!
2. Vão brotar em desertos mil fontes, / que canteiros 

de paz vão regar. / Também vidas sem luz de 
horizontes / na luz viva do céu vão brilhar.

3. Nosso Deus vem plantar a justiça / neste mundo 
de sonhos tão vãos / e banir para sempre a cobiça, 
/ que destrói sempre a vida de irmãos. 
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4. Não impérios de morte reinando, / só gerando 
caminhos de dor. / O Senhor quer a vida 
ostentando / o troféu sempre eterno do amor.

5. A chegada de Deus aguardando, / eis um povo 
em caminho de luz! / E com ele o Senhor 
caminhando, / para a casa do Pai o conduz!

17. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Alimentados pelo pão espiritual, 
nós vos suplicamos, ó Deus, que, pela participação 
nesta Eucaristia, nos ensineis a julgar com sabedoria 
os valores terrenos e a colocar nossas esperanças 
nos bens eternos. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Na liturgia de hoje fomos convidados por João Batista 
a preparar o caminho para a chegada do Senhor, para 
que todas as pessoas conheçam a salvação e assim 
caminharmos na esperança “até que Ele venha”.

8. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Advento (Missal, p.519)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine 
com o advento do seu Filho, em cuja vinda credes e 
cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos.
T. Amém.
S. Que durante esta vida ele vos torne firmes na fé, 
alegres na esperança, solícitos na caridade.
T. Amém.
S. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito 
homem, sejais recompensados com a vida eterna, 
quando vier de novo em sua glória.
T. Amém.
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso...

19. ENVIO
Da cepa brotou a rama, / da rama brotou a flor. / 
Da flor nasceu Maria; / de Maria, o Salvador.
1. O Espírito de Deus sobre ele pousará; / de saber, 

de entendimento este Espírito será. / De conselho 
e fortaleza, de ciência e de temor. / Achará sua 
alegria no temor do seu Senhor.

2. Não será pela ilusão do olhar, do ouvir 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 violento, / 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 confraternizarão.
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