
Irmãos e irmãs, neste segundo Domingo 
do Advento, a Igreja é convocada, como 
João Batista, a preparar o caminho de 

Cristo no coração da humanidade. Os va-
les são nivelados, os montes rebaixados, o 
que é torto torna-se reto e as asperezas são 
alisadas. São imagens do caminho interior 
que o Espírito Santo traça em nossos cora-
ções, como também são imagens proféti-
cas da convivência social sem desníveis e 
desigualdades. É o mandamento do amor 
colocado em prática na vida cristã e na or-
ganização da sociedade.

1. ENTRADA I
Ouve-se na terra um grito do povo, um 
grande clamor. Senhor, abre os céus, 
que as nuvens chovam o Salvador.

1. É um só canto de amor e esperança, que a 
terra mãe, germinando, contém. A ti, Senhor, 
nós clamamos: vem, Senhor Jesus, vem.

2. Mesmo se as guerras destroem a terra, 
pondo em perigo a paz e o bem. Que a 
nossa voz não se canse. Vem, Senhor Je-
sus, vem.

3. Vem reunir hoje as tuas Igrejas. A tua pre-
ce rezamos também. O nosso amor sempre 
espere.  Vem, Senhor Jesus, vem.

2. ENTRADA II
O tempo de cantar chegou! O tempo de 
dançar chegou! O tempo de cantar che-
gou! O tempo de dançar chegou! 

E Ele vem (bis) saltando pelos montes! (bis) 
E os seus cabelos (bis) são brancos como a 
neve! (bis)  E nos seus olhos (bis) há fogo!

Incendeia, Senhor, a sua noiva! Incen-
deia, Senhor, a sua Igreja! Incendeia Se-
nhor a sua casa! Vem me incendiar! (bis)

3.ACENDIMENTO DA 2ª VELA 
DO ADVENTO
P. Senhor nosso Deus e Pai, abri nosso co-
ração para vossa presença entre nós. No 
Advento de Cristo, o céu se encontra com 
a terra. Fazei com que a luz do Advento nos 
torne profetas da vida e da esperança, em 
nosso mundo necessitado de compaixão e 
de misericórdia. Fazei-nos, Senhor, vossos 
instrumentos. Por Cristo, nosso Senhor. 
Ass: Ressoe em nosso coração e no mun-
do inteiro a voz da profecia da esperan-
ça e da paz. 

(Acende-se a 2ª vela do Advento)

4. SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Ass: Amém.

P.  Irmãos e irmãs, a graça de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a co-
munhão do Espírito Santo estejam con-
vosco. 
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

5. ATO PENITENCIAL
P. Senhor, Deus de misericórdia, Vós vos 
aproximais de nós para nos acolher em 
vosso amor. Dai-nos vosso perdão e revigo-
rai nossa vida em vossa bondade. (silêncio)

P. Senhor, que vindes visitar vosso povo 
na paz, tende piedade de nós. 
Ass: Senhor, que sois nossa Vida, tende 
piedade de nós.

P. Cristo, que vindes salvar o que estava 
perdido, tende piedade de nós.
Ass: Cristo, que sois nossa Verdade, 
tende piedade de nós.

P. Senhor, que vindes criar um mundo 
novo, tende piedade de nós. 
Ass: Senhor, que sois nosso Caminho, 
tende piedade de nós.

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

6. HINO DE LOUVOR (Omite-se)

7. ORAÇÃO
P. OREMOS (silêncio): Ó Deus todo-po-
deroso e cheio de misericórdia, nós vos 
pedimos que nenhuma atividade terrena 
nos impeça de correr ao encontro do vos-
so Filho, mas, instruídos pela vossa sabe-
doria, participemos da plenitude de sua 
vida.  Por N.S.J.C.  
Ass:  Amém.

Asalvação está para chegar. Esta alegria 
anunciada pelos profetas se pleni� ca 

com a chegada do Messias, e n'Ele se reali-
zará a promessa do Pai.  

Cuidemos uns dos outros!   #fi queemcasa
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mora. Ele está usando de paciência para 
convosco. Pois não deseja que alguém se 
perca, ao contrário, quer que todos ve-
nham a converter-se. 

O dia do Senhor chegará como um la-
drão, e então os céus acabarão com baru-
lho espantoso; os elementos, devorados 
pelas chamas, se dissolverão, e a terra 
será consumida com tudo o que nela se 
fez. Se deste modo tudo se vai desinte-
grar, qual não deve ser o vosso empenho 
numa vida santa e piedosa, enquanto es-
perais com anseio a vinda do Dia de Deus, 
quando os céus em chama se vão derre-
ter, e os elementos, consumidos pelo 
fogo, se fundirão? 

O que nós esperamos, de acordo com 
a sua promessa, são novos céus e uma 
nova terra, onde habitará a justiça. Carís-
simos, vivendo nesta esperança, esforçai-
-vos para que ele vos encontre numa vida 
pura e sem mancha e em paz. 

- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)

Preparai o caminho do Senhor; endireitai 
suas veredas. Toda a carne há de ver a sal-
vação do nosso Deus.

12. EVANGELHO (Mc 1,1-8)
P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo  segundo † Marcos.
Ass: Glória a Vós, Senhor.

Início do Evangelho de Jesus Cristo, Fi-
lho de Deus. 

Está escrito no livro do profeta Isaías: 
“Eis que envio meu mensageiro à tua 
frente, para preparar o teu caminho. Esta 
é a voz daquele que grita no deserto: 
‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai 
suas estradas!’” 

Foi assim que João Batista apareceu no 
deserto, pregando um batismo de con-
versão para o perdão dos pecados. Toda a 
região da Judéia e todos os moradores de 
Jerusalém iam ao seu encontro. Confessa-
vam os seus pecados e João os batizava 
no rio Jordão. 

João se vestia com uma pele de camelo 
e comia gafanhotos e mel do campo. E 
pregava, dizendo: “Depois de mim virá al-
guém mais forte do que eu. Eu nem sou 
digno de me abaixar para desamarrar suas 
sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele 
vos batizará com o Espírito Santo”.

– Palavra da Salvação.
Ass: Glória a Vós, Senhor.

13. PROFISSÃO DE FÉ
P. 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;/ pade-
ceu sob Pôncio Pilatos, / foi cruci� cado, 
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 cató-
lica; / na comunhão dos santos; / na re-
missão dos pecados;/ na ressurreição da 
carne; / na vida eterna. Amém.

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Cheios de esperança e na expectativa 
da chegada do Salvador, apresentamos 
ao Deus de bondade nossos rogos, di-
zendo com fé:

Ass: Dai-nos, Senhor, vossa salvação!

1. REZEMOS pela Igreja, para que dócil ao 
Espírito Santo, seja � el aos seus desígnios 
e testemunhe o Reino com palavras, ges-
tos e atitudes, nós vos pedimos, Senhor:

2. REZEMOS pelo Papa Francisco, pelos 
bispos, pelos sacerdotes e pelos Missio-
nários Redentoristas, para que renovem 
no coração do povo a alegre esperança 
do Reino, nós vos pedimos, Senhor:

3. REZEMOS pelas famílias, para que nos-
sos lares sejam lugar de cultivo da � de-
lidade, do diálogo e da solidariedade e, 
assim, produzam frutos para si e para a 
sociedade, nós vos pedimos, Senhor:

4. REZEMOS por todos que perderam a 
esperança ou que fraquejam em sua fé, 
para que retomem o caminho e sejam 
construtores de um novo mundo, nós vos 
pedimos, Senhor:

P. Acolhei, Senhor Deus, o que vos apre-
sentamos con� antes e conservai-nos no 
caminho de Cristo, vosso Filho, e Senhor 
nosso. Ass: Amém.

Comentário:

Neste mês, antecipamos o Domingo 
Solidário para este � nal de sema-

na. No dia 11, entregaremos as cestas de 
Natal para mais de cem famílias assistidas 
pela Assistência Nossa Senhora da Glória. 
Convidamos você a deixar sua doação 

8. PRIMEIRA LEITURA 
(Is 40,1-5.9-11)

Leitura do Livro do Profeta Isaías:
Consolai o meu povo, consolai-o! – diz 

o vosso Deus. Falai ao coração de Jeru-
salém e dizei em alta voz que sua servi-
dão acabou e a expiação de suas culpas 
foi cumprida; ela recebeu das mãos do 
Senhor o dobro por todos os seus peca-
dos. Grita uma voz: “Preparai no deserto o 
caminho do Senhor, aplainai na solidão a 
estrada de nosso Deus. Nivelem-se todos 
os vales, rebaixem-se todos os montes e 
colinas; endireite-se o que é torto e ali-
sem-se as asperezas: a glória do Senhor 
então se manifestará, e todos os homens 
verão juntamente o que a boca do Se-
nhor falou”.  

Sobe a um alto monte, tu, que trazes a 
boa nova a Sião; levanta com força a tua 
voz, tu, que trazes a boa nova a Jerusa-
lém, ergue a voz, não temas; dize às cida-
des de Judá:  “Eis o vosso Deus, eis que o 
Senhor Deus vem com poder, seu braço 
tudo domina: eis, com ele, sua conquista, 
eis à sua frente a vitória. Como um pastor, 
ele apascenta o rebanho, reúne, com a 
força dos braços, os cordeiros e carrega-
-os ao colo; ele mesmo tange as ovelhas-
-mães”. 

- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

9. SALMO RESPONSORIAL  
(Sl 84)

Ass: Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bon-
dade e a vossa salvação nos concedei! 

— Quero ouvir o que o Senhor irá falar: 
é a paz que ele vai anunciar; a paz para o 
seu povo e seus amigos, para os que vol-
tam ao Senhor seu coração. Está perto a 
salvação dos que o temem, e a glória ha-
bitará em nossa terra.

— A verdade e o amor se encontrarão, a 
justiça e a paz se abraçarão; da terra brota-
rá a � delidade, e a justiça olhará dos altos 
céus.

— O Senhor nos dará tudo o que é bom, 
e a nossa terra nos dará suas colheitas; a 
justiça andará na sua frente e a salvação 
há de seguir os passos seus.

 
10. SEGUNDA LEITURA 

(2Pd 3, 8-14)
Leitura da Segunda Carta de São Pedro:
Uma coisa vós não podeis desconhecer, 

caríssimos: para o Senhor, um dia é como 
mil anos e mil anos como um dia. O Se-
nhor não tarda a cumprir sua promessa, 
como pensam alguns, achando que de-

Seu Dízimo ajuda nossa Igreja a evangelizar.
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em alimentos não perecíveis ou leite na 
Secretaria Paroquial ou na sede do nosso 
Ambulatório. Agradecemos sua generosi-
dade.

15. CANTO DAS OFERTAS 
1. As nossas mãos se abrem, mesmo na 
luta e na dor. E trazem pão e vinho, para 
esperar o Senhor.

Deus ama os pobres e se fez pobre 
também. Desceu à terra e fez pousada 
em Belém.

2. As nossas mãos se elevam para, num 
gesto de amor, retribuir a vida que vem 
das mãos do Senhor.

3. As nossas mãos se encontram na mais 
fraterna união. Façamos deste mundo a 
grande “Casa do Pão”!

4.  As nossas mãos sofridas nem sempre 
têm o que dar, mas vale a própria vida de 
quem prossegue a lutar. 

16. ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs para que esta nos-
sa família, reunida em nome de Cristo, 
possa oferecer um sacrifício que seja 
aceito por Deus Pai-todo Poderoso.
Ass: Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória de seu 
nome, para nosso bem e de toda san-
ta Igreja!

P.  Acolhei, ó Deus, com bondade nossas 
humildes preces e oferendas, e, como 
não podemos invocar os nossos méritos, 
venha em nosso socorro a vossa miseri-
córdia.  Por Cristo, nosso Senhor.   
Ass: Amém.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Prefácio pág. 407, Missal pág. 482)

P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
Ass: O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass: É nosso dever e nossa salvação.

P. Na verdade, é justo e necessário, é nos-
so dever e salvação  dar-vos graças, sem-
pre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, 
Deus eterno e todo-poderoso, princípio 
e � m de todas as coisas. Vós preferistes 
ocultar o dia e a hora em que Cristo, vos-
so Filho, Senhor e Juiz da História, apa-
recerá nas nuvens do céu, revestido de 
poder e majestade. Naquele tremendo 
e glorioso dia, passará o mundo presen-
te e surgirá o novo céu e a nova terra. 
Agora e em todos os tempos, ele vem ao 
nosso encontro, presente em cada pes-

soa humana, para que o acolhamos na 
fé e o testemunhemos na caridade, en-
quanto esperamos a feliz realização de 
seu Reino. Por isso, certos de sua vinda 
gloriosa, unidos aos anjos, vossos men-
sageiros, vos louvamos, cantando (di-
zendo) a uma só voz:
Ass:  Santo, Santo, Santo...

P. 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 ofe reça em 
toda parte, do nascer ao por-do-sol, um 
sacrifício perfeito.
Ass:  Santi� cai e reuni o vosso povo!

P. Por isso, nós vos suplicamos: santi� -
cai pelo Espírito Santo as oferendas que 
vos apresentamos para serem consa-
gradas, a � m de que se tornem o Corpo 
e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que nos mandou cele-
brar este mistério.
Ass:  Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!

P. 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”.

P. Do mesmo modo, ao � m da ceia, Ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu gra-
ças novamente, e o deu a seus discípu-
los, 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”.

P. Eis o mistério da fé!
Ass: Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

P. Celebrando agora, ó Pai, a memória do 
vosso Filho, da sua paixão que nos salva, 
da sua gloriosa ressurreição e da sua as-
censão ao céu, e enquanto esperamos a 
sua nova vinda, nós vos oferecemos em 
ação de graças este sacrifício de vida e 
santidade.
Ass: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

P. 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 San-
gue do vosso Filho, sejamos repletos do 
Espírito Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.
Ass: Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

P. 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, N. e todos 
os santos, que não cessam de interceder 
por nós na vossa presença.
Ass: Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!

P. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que 
este sacrifício da nossa reconciliação es-
tenda a paz e a salvação ao mundo intei-
ro. Con� rmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo, o Papa Francisco, o nos-
so bispo Gil Antônio, com os Bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que 
conquistastes.
Ass: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

P. Atendei às preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em 
Vós, Pai de misericórdia, todos os vossos 
� lhos e � lhas dispersos pelo mundo in-
teiro.
Ass: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos � -
lhos!

P. 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, espe-
ramos também nós saciar-nos eterna-
mente da vossa glória, por Cristo, Se-
nhor nosso.
Ass: A todos saciai com vossa glória!

P. Por Ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça. 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.  
Ass: Amém!  

 
 

18. CANTO DA COMUNHÃO I 
Ouço uma voz lá no deserto a gritar: 
"Uma estrada preparai para o Senhor! 
Endireitai os seus caminhos, pois, ele 
vem e logo mais avistareis o Salva-
dor!"

1. Louva, Jerusalém, louva o Senhor teu 

Seu Dízimo ajuda nossa Igreja a evangelizar. Dizimista, agradecemos sua fi delidade!
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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 desman-
cham, 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 
� m.

4. A Virgem, Mãe será, um � lho, à luz 
dará, seu nome, Emanuel: "Conosco 
Deus" do céu; o mal desprezará, o bem 
escolherá.

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!

19. CANTO DA COMUNHÃO II 
1. Ouço uma voz vindo da montanha, 
ouço cada dia melhor. Ouço uma voz 
vindo da montanha, e eis uma voz a 
clamar.

Preparai o caminho (bis), preparai o 
caminho do Senhor.

2. Vejo um Rei sobre a montanha, vejo 
cada dia melhor. Vejo um Rei sobre a 
montanha, e eis uma voz a clamar.

20. ORAÇÃO APÓS 
A COMUNHÃO
P. OREMOS (silêncio):  Alimentados pelo 
pão espiritual, nós vos suplicamos, ó 
Deus, que, pela participação nesta Eu-
caristia, nos ensineis a julgar com sa-
bedoria os valores terrenos e a colocar 
nossas esperanças nos bens eternos. 
Por Cristo, nosso Senhor. Ass:  Amém.

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
22. CANTO FINAL

Ritos
Finais


