
2º DOMINGO DO ADVENTO

“O Reino dos céus está próximo.”

 

A. Irmãos e irmãs, grande alegria 
inunda nossa comunidade, ao 
ver que novamente nos reunimos 
na presença do Senhor a fim de 
dar mais um passo neste tempo 
de preparação para o Natal 
do Senhor. Que mais uma vez 
possamos encher nossa vida da 
paz que vem de Deus e nos insere 
na sua comunhão. Renovemos 
nossa esperança e, iniciando nossa 
celebração, cantemos:

1. CANTO DE ENTRADA
Das alturas orvalhem os céus, / e as nuvens que chovam 
justiça; / que a terra se abra ao amor / e germine o Deus 
Salvador.
1. Foste amigo, antigamente, / desta terra que amaste, / 

deste povo que escolheste; / sua sorte melhoraste, / 
perdoaste seus pecados, / tua ira acalmaste.

2. Escutemos suas palavras, / é de paz que vai falar; / paz 
ao povo, a seus fiéis, / a quem dele se achegar. / Está 
perto a salvação / e a glória vai voltar.

3. Eis: Amor, Fidelidade / vão unidos se encontrar; / bem 
assim, Justiça e Paz / vão beijar-se e se abraçar. / Vai 
brotar fidelidade / e Justiça se mostrar.

4. E virão os benefícios / do Senhor a abençoar; / e os 
frutos do amor / desta terra vão brotar. / A Justiça diante 
dele / e a Paz o seguirá.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
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S. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e 
paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
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 vindes visitar vosso povo na paz, tende 
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que vindes salvar o que estava perdido, tende 
piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que vindes criar um mundo novo, 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 é força, 
vida e paz. Com ela teremos 
forças para buscar a concórdia 
entre nós e Deus, entre nós e os 
irmãos. Ouçamos:

5. PRIMEIRA LEITURA (Is 11,1-10) 

Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Naqueles dias, nascerá uma haste do tronco de Jessé e, 
a partir da raiz, surgirá o rebento de uma flor; sobre ele 
repousará o espírito do Senhor: espírito de sabedoria e 
discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito 
de ciência e temor de Deus; no temor do Senhor encontra 
ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê 
nem decidirá somente por ouvir dizer; mas trará justiça 
para os humildes e uma ordem justa para os homens 
pacíficos; fustigará a terra com a força da sua palavra 
e destruírá o mau com o sopro dos lábios. Cingirá a 
cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa 
da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos e o 

RITOS INICIAIS



leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito; o bezerro e o 
leão comerão juntos e até mesmo uma criança poderá 
tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto 
suas crias descansam juntas; o leão comerá palha como 
o boi; a criança de peito vai brincar em cima do buraco 
da cobra venenosa; e o menino desmamado não temerá 
por a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem 
mortes por todo o meu santo monte: a terra estará tão 
repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem 
o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um 
sinal entre os povos; hão de buscá-la as nações, e gloriosa 
será a sua morada.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. SALMO RESPONSORIAL 71 (72)
Nos seus dias a justiça florirá.

•	 Dai	ao	Rei	vossos	poderes,	Senhor	Deus,	/	vossa	justiça	
ao descendente da realeza! / Com justiça ele governe o 
vosso povo, / com equidade ele julgue os vossos pobres.

•	 Nos	seus	dias	a	justiça	florirá	/	e	grande	paz,	até	que	
a lua perca o brilho! / De mar a mar estenderá o seu 
domínio, / e desde o rio até os confins de toda a terra!

•	 Libertará	o	indigente	que	suplica,	/	e	o	pobre	ao	qual	
ninguém quer ajudar. / Terá pena do indigente e do 
infeliz, / e a vida dos humildes salvará.

•	 Seja	bendito	o	seu	nome	para	sempre!	/	E	que	dure	
como o sol sua memória! / Todos os povos serão nele 
abençoados, / todas as gentes cantarão o seu louvor!

7. SEGUNDA LEITURA (Rm 15,4-9) 

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos, tudo o que outrora foi escrito foi escrito para nossa 
instrução, para que, pela nossa constância e pelo conforto 
espiritual das Escrituras, tenhamos firme esperança. O 
Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da 
harmonia e concórdia, uns com os outros, como ensina 
Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e uma 
só voz, glorificareis o Deus e Pai do Senhor nosso, Jesus 
Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também 
Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu digo: 
Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão, 
para honrar a veracidade de Deus, confirmando as 
promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles 
glorificam a Deus, em razão de sua misericórdia, como 
está escrito: “Por isso, eu vos glorificarei entre os pagãos 
e cantarei louvores ao vosso nome”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:
1. Voz que clama no deserto: (2x) “Preparai-lhe um 

caminho, (2x) uma estrada ao Senhor!” (2x)

9. EVANGELHO (Mt 3,1-12)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele dias, apareceu João Batista, pregando no deserto 
da Judeia: “Convertei-vos, porque o Reino dos Céus está 
próximo”. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que 

disse: “Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai 
o caminho do Senhor, endireitai suas veredas!” João 
usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão 
de couro em torno dos rins; comia gafanhotos e mel do 
campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e 
de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao 
encontro de João. Confessavam os seus pecados e João 
os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e 
saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: “Raça 
de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira 
que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa 
conversão. Não penseis que basta dizer: ‘Abraão é nosso 
pai’, porque eu vos digo: até mesmo destas pedras Deus 
pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está 
na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto 
será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água 
para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é 
mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas 
sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com 
fogo. Ele está com a pá na mão; ele vai limpar sua eira e 
recolher seu trigo no celeiro; mas a palha ele a queimará 
no fogo que não se apaga”.
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.  Roguemos, irmãos e irmãs, pedindo que os passos 
da construção do Reino sejam concretizados em nosso 
meio neste tempo de espera do Salvador.
L. Senhor, favorecei com vossa misericórdia a nossa 
conversão diária ao vosso projeto de amor e paz, e que 
ela nos permita enxergar vossa graça em cada pessoa, 
nós vos pedimos:
T. Renovai, Senhor, a nossa esperança!
L. Deus, favorecei continuamente os que se fazem 
missionários da tua palavra e pregam com unção o teu 
Evangelho, especialmente dando luzes à proteção dos 
direitos humanos, nós vos pedimos:
T. Renovai, Senhor, a nossa esperança!
L. Iluminai, Senhor, os que são inseridos na Igreja pelo 
batismo, para que sejam amados e cuidados por nossas 
comunidades em todo o mundo, nós vos pedimos:
T. Renovai, Senhor, a nossa esperança!

(Preces da comunidade)
P. Irmãos e irmãs, rezemos juntos para que a Campanha 
para a Evangelização atinja seus objetivos.
T. Pai Santo, quisestes que a vossa Igreja fosse no mundo 
fonte de salvação para todas as nações, a fim de que a 
obra do Cristo que vem continue até o fim dos tempos. 
Aumentai em nós o ardor da evangelização, derramando 
o Espírito prometido, e fazei brotar em nossos corações 
a resposta da fé. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!



A.  Para que Deus nos “batize no 
Espírito e no fogo” é necessário 
que nos entreguemos de verdade 
a Ele. Com o que levamos a Deus, 
não nos esqueçamos de depositar 
especialmente o nosso amor, cantemos:

12. CANTO DAS OFERENDAS
A nossa oferta apresentamos no altar / e te pedimos: 
vem, Senhor, / nos libertar!
1. A chuva molhou a terra, / o homem plantou um grão,/ 

a planta deu flor e frutos, / do trigo se fez o pão.
2. O homem plantou videiras, / cercou-as com seu 

carinho. / Da vinha brotou a uva, / da uva se fez o vinho.
3. Os frutos de nossa terra / e as lutas dos filhos teus / 

serão, pela tua graça, / pão vivo que vem dos céus.
4. Recebe, Pai, nossas vidas, / unidas ao pão e ao vinho; / 

e vem conduzir teu povo, / guiando-o em teu caminho.

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 III
(Prefácio do Advento, I: As duas vindas de Cristo.)
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, por Cristo, 
Senhor nosso. Revestido da nossa fragilidade, ele veio 
a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e 
abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, 
ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude 
os bens prometidos, que hoje, vigilantes, esperamos. Por 
essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos 
e a todos os santos, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! O céu e a 
terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito 
o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!
S. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo 
o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito 
Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e não cessais 
de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda 
parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
S. Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito 
Santo as oferendas que vos apresentamos para serem 
consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e o Sangue 
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos 
mandou celebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

S. Na noite em que ia ser entregue, 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 agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, 
da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição 
e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua 
nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este 
sacrifício de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, 
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e 
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue 
do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos 
tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para 
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a Virgem 
Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos 
Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que não cessam 
de interceder por nós na vossa presença. 
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
S. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício 
da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao 
mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso servo o 
papa Francisco, o nosso bispo Pedro, com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na 
vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos 
os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e 
irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na 
vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-
nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória.
S. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
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
A. O Deus de amor, que semeia a paz e a justiça, é dado 
como alimento; busquemos a sua presença, vamos ao 
seu encontro. Cantemos:

16. CANTO DE COMUNHÃO

1. Convertei-nos, Senhor, Deus do mundo inteiro, / sobre 
nós a vossa face iluminai! / Se voltardes para nós, 
seremos salvos, / vós, que sobre os anjos todos assentais.

LITURGIA EUCARÍSTICA
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RITOS FINAIS

LEITURAS DA SEMANA

2ª feira: Is 35,1-10; Sl 84(85); Lc 5,17-26.
3ª feira: Is 40,1-11; Sl 95(96); Mt 18,12-14.
4ª feira: Is 40, 25-31; Sl 102(103); Mt 11, 28-30.
5ª feira: Gn 3, 9-15; Sl 97(98); Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38.
6ª feira: Is 48,17-19; Sl 1; Mt 11,16-19.
Sábado: Eclo 48,1-4.9-11; Sl 79(80); Mt 17,10-13. 
3º D Adv: Is 35,1-6a.10; Sl 145(146); Tg 5,7-10; Mt 11,2-11.

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

19. CANTO
Como o sol nasce da aurora, / de Maria nascerá / aquele 
que a terra seca / em jardim converterá. / Ó Belém, abre 
teus braços / ao pastor que a ti virá. / Emanuel, Deus 
conosco, / vem ao nosso mundo, vem!
1. Ouve, ó Pastor do teu povo, / vem do alto céu onde estás! 

/ Emanuel, Deus conosco, / vem ao nosso mundo, vem!
2. Vem teu rebanho salvar, / mostra o amor que lhe tens! / 

Emanuel, Deus conosco, / vem ao nosso mundo, vem! 
3. Salva e protege esta vinha, / foi tua mão que a plantou! 

/ Emanuel, Deus conosco, / vem ao nosso mundo, vem!

Arrancastes do Egito esta videira / e expulsastes muita 
gente pra plantá-la; / diante dela preparastes terra boa; 
/ vinde logo, Senhor, vinde depressa pra salvá-la!
2. Suas raízes se espalharam pela terra, / e os seus ramos 

recobriram o sertão. / Levantai-vos, vinde logo em 
nosso auxílio, / libertai-nos pela vossa compaixão! 

3. Seus rebentos atingiram as montanhas, / verdes mares, 
longos rios e palmeiras. / Vinde logo, Senhor, Deus do 
universo, / visitai a vossa vinha e protegei-a!

4. Vossa mão foi quem plantou esta videira; / vinde cuidar 
deste rebento que firmastes; / e aqueles que a cortarem 
ou queimarem / vão sofrer ante o furor de vossa face.

5. Até quando ficaremos esperando? / Escutai a oração do 
vosso povo! / Vinde livrar-nos e banir da nossa história 
/ tanto pranto amargo e copioso.

6. Estendei a vossa mão ao “protegido” / que escolhestes 
para vós, o “Filho do Homem”, / e jamais vos deixaremos. 
Senhor Santo, / dai-nos vida e louvaremos vosso nome.

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. Justiça e paz, frutos tão bonitos 
dos que se dispõem à construção do 
Reino de Deus. Neste envio que Deus 
nos faz, para sermos mensageiros da 
sua Palavra, conservemos a paz da 
Palavra que ouvimos e a conversão 
que a Eucaristia nos incentiva a 
continuamente renovar. Em breve, 
nascerá novo fruto nos campos da 
humanidade. 

PASTORAL VOCACIONAL DIOCESANA
“Coragem! Ele te chama!” (Mt 10, 49)

Jovem, já pensou em ser padre ou religioso (a)? 
Procure-nos: 4178-3791 / pv.sav@diocesesa.org.br

Pe. Adriano

Na preparação para a celebração do 
Natal, o tempo do Advento é marcado 
pela espera da chegada do Messias. 
No Brasil, este tempo litúrgico ganha 
especial motivação com a reflexão e o 
aprofundamento do compromisso dos 
fiéis e das comunidades com a missão 
da Igreja de Evangelizar propostos pela 
Campanha para a Evangelização (CE), 
promovida pela Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB). Na edição 
deste ano, o lema escolhido é “Ele está 
no meio de nós”.
Criada em 1997, durante a Assembleia 
Geral da CNBB, e iniciada em 1998, a 
Campanha tem como objetivo favorecer 
a vivência do tempo litúrgico do Advento 

e mobilizar a todos para uma Coleta 
Nacional que ofereça recursos a serem 
aplicados na sustentação do trabalho 
missionário no Brasil. Tal iniciativa 
considera a ajuda para dioceses de 
regiões mais desassistidas e necessitadas.
O objetivo da Campanha é despertar os 
discípulos e as discípulas missionários 
para o compromisso evangelizador e 
para a responsabilidade pela sustentação 
das atividades pastorais no Brasil.
A abertura da CE é realizada na Festa 
de Cristo Rei, encerramento do Ano 
Litúrgico, este ano, dia 20 de novembro. A 
conclusão acontece no terceiro domingo 
do Advento, dia 11 de dezembro, 
quando deve ser realizada, em todas as 

comunidades católicas, a Coleta para a 
ação evangelizadora no Brasil.
No texto motivacional da CE, encontra-
se a seguinte explicação: “A Campanha 
da Evangelização deseja suscitar um 
renovado amor missionário nos fieis. 
Assim, seguindo o exemplo do Pai das 
misericórdias, que saiu ao encontro 
dos dois (?) filhos que necessitavam 
de acolhimento e compreensão, todos 
anunciarão ao mundo que, não obstante 
nossas faltas e desmerecimentos, 
somos profundamente amados pelo 
Pai e podemos fazer a experiência da 
presença do Senhor no meio de nós”.
Fonte: CNBB Regional Nordeste 2 (Alagoas, 
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte).

Campanha para a Evangelização reflete compromisso com a missão da Igreja

Camilo Gonçalves de Lima
"Sem mim nada podeis fazer" (João 15,5)

Hamilton Gomes do Nascimento
"Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem,

de pé, à direita de Deus" (Atos 7,56)

Dia 10/12
às 9h

Catedral Nossa 
Senhora do Carmo
Praça do Carmo, 

s/n, Centro,
Santo André - SP


