
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Sejam bem-vindos à comunidade! 
Sintam-se acolhidos com carinho, em es-
pecial aqueles que nos visitam (se houver).

2. ACENDIMENTO DA 2.ª VELA DA COROA: 
1065, 1066

Anim.: Estamos no 2.º Domingo do Adven-
to. Acendemos nesta celebração a 2.ª Vela 
da Coroa do Advento. Cantemos.

(Após o acendimento da coroa, reza-se:)

“Bendito sejais, Deus bondoso, pela luz 
do Cristo, sol de nossas vidas, a quem 
esperamos com toda a ternura do coração”.

3. INTRODUÇÃO

Anim.: Um caminho no deserto que Deus 
abrirá para todos nós é a nossa liturgia 
deste dia, em que pedimos que Ele prepare 
o caminho para que todos caminhemos 
com mais paz, compreensão, caridade e 
perdão. Iniciemos cantando.

4. CANTO DE ABERTURA: 93 (CD 6) / 
96 (CD 15)

5. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, 
o amor de Deus e a comunhão do Espírito 
Santo estejam com todos vocês!

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

6. ATO PENITENCIAL: 171 (CD 3) / 189

Dir.: Neste tempo de preparação e conver-
são, peçamos a Deus perdão por nossas 
faltas e esperemos pela sua misericórdia.

Dir.: Deus, de bondade e misericórdia, 
tenha compaixão de nós, perdoe nossos 
pecados e acolha-nos em seu infinito amor. 
Amém.

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Deus de bondade, Vós 
não vos cansais de nos chamar à con-
versão. Abri nossos corações à vossa 
Palavra para acolhermos Aquele de quem 
João Batista anunciou a vinda: Jesus 
Cristo, vosso Filho, Nosso Senhor. Ele 
que convosco vive e reina na unidade 
do Espírito Santo. Amém.

Acolhida da Palavra: 231
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DEUS FAZ COMUNHÃO

8. PRIMEIRA LEITURA: Is 40,1-5.9-11

9. SALMO RESPONSORIAL: 84(85)

Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade,
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 voltam para o Senhor seu coração.
Está perto a salvação dos que o temem,
e a glória habitará em nossa terra.

A verdade e o amor se encontrarão,
a justiça e a paz se abraçarão;
da terra brotará a fidelidade,
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

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Preparai o caminho do Senhor; endireitai 
suas veredas. Toda a carne há de ver a 
salvação do nosso Deus.

12. EVANGELHO: Mc 1,1-8

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor!

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE 

Dir.: Depois de termos nos alimentado 
da Palavra de Deus, elevemos a Ele os 
nossos pedidos.

Senhor, preparai o caminho!

Senhor, conduzi a vossa Igreja à orientação 
dos fiéis a se prepararem cada dia para 
a nova vinda do Senhor em nossa vida, 
para a verdadeira renovação interior. Nós 
vos pedimos.

Senhor, orientai aqueles que ainda não 
buscaram a renovação de sua vida com o 
nascimento de vosso Filho, mais uma vez 
para nós, para nos redimirmos e transfor-
marmos. Nós vos pedimos.

Senhor, protegei as famílias, em especial 
as de nossas comunidades, para que per-
maneçam como verdadeiras manjedouras 
para o nascimento e crescimento das 
pessoas na fé, na perseverança e na co-
munhão com os vossos preceitos de vida, 
trazidos por vosso Filho. Nós vos pedimos.

Senhor, abençoai os idosos e doentes 
de nossas comunidades, aumentando a 
esperança de dias melhores, vencendo 
suas limitações. Nós vos pedimos.

Dir.: Ouvi, Senhor, os pedidos de vossos 
filhos e concedei-nos a graça da perse-
verança em vosso amor e no caminho do 
vosso Filho, que convosco vive e reina 
para sempre. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 421 (CD 6) / 
420 (CD 6)

Dir.: Tudo o que temos e somos vem de 
Deus. Nesta oferta apresentamos, agra-
decidos, o que realizamos em sua graça. 
Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO
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Dir.: Confiantes, elevemos ao Pai a oração 
que o seu Filho nos ensinou. Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ 

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).

(Em silêncio o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela 
onde a Reserva Eucarística está cuidado-
samente depositada no sacrário. Abre a 
porta do sacrário, faz uma genuflexão como 
sinal de adoração. Com reverência pega 
a âmbula que contém a Sagrada Reserva 
Eucarística. Leva-a até o altar, de onde parte 
para a distribuição da Sagrada Comunhão 
aos fiéis. Terminada a distribuição, leva a 
Sagrada Reserva até o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 576 com refrão do 2.º 
Domingo do Advento, 571 (CD 15)

20. RITO DE LOUVOR: 837 (CD 18) / 840

(O dirigente motiva a comunidade a expres-
sar os seus louvores e, depois, canta-se 
um salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Senhor, nesta cele-
bração nos alimentastes com o Pão da 
Palavra e da Eucaristia para a nossa 
caminhada. Agora, vinde ajudar-nos a 
usar os bens da terra sem perder os bens 
do céu. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor nos abençoe e nos guarde! 
Amém.

O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face 
e se compadeça de nós! Amém.

O Senhor volte para nós o seu rosto e nos 
dê a paz! Amém.

Abençoe-nos Deus todo poderoso, o Pai e 
o Filho e o Espírito Santo. Amém.

Dir.: Vamos em paz e o Senhor vos acom-
panhe!

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 673, 653 (CD 4)

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w O Advento é celebrado com sobrie-
dade. O espaço celebrativo deve 
ser bem preparado.

w Incentivar a participação das mu-
lheres, especialmente as grávidas, 
nesse tempo de espera do Salva-
dor.

w Podem-se ler as intenções pelos 
falecimentos, aniversários, bodas, 
no início da celebração. Anunciar 
que as demais serão colocadas 
sobre o altar (se for costume da 
comunidade).
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 No século IV foi introduzida a festa 
do Natal de Jesus. A finalidade foi reviver, 
liturgicamente, a encarnação do Verbo 
como manifestação à humanidade, sem 
o objetivo de celebrar a data histórica 
do nascimento de Jesus Cristo, a qual é 
desconhecida. Escolheu-se 25 de dezem-
bro na intenção de suplantar a festa pagã 
do “Natalis solis invicti” (culto do sol) e 
afastar os cristãos dessa idolatria. Mais 
que o sol, Cristo é a verdadeira luz que 
ilumina a humanidade e as nações.
 A vivência do Natal como um Tempo 
do Ano Litúrgico acontece desde as vés-
peras de 24 de dezembro até a celebração 
do Batismo do Senhor, em janeiro, e pos-
sibilita a renovação da fé dos cristãos no 
mistério da encarnação do Senhor e sua 
repercussão na vida humana: em Cristo 
toda a vida foi recapitulada, ou seja, pela 
sua encarnação Ele restitui à humanidade 
decaída, a comunhão com Deus e, assim, 
torna-se o único mediador e intercessor 
das criaturas perante o Criador; assumiu 
os seres humanos para dar-lhes o que é 
seu, regenerando-os como filhos de Deus.
 Para este ciclo da história humana, 
seja acolhida a graça e a alegria da encar-

nação, e tudo seja renovado 
em lucidez, sanidade e 

integração de vida 
plena para todos, 
na benignidade da-
quele que faz novas 
todas as coisas (cf. 

Ap 21,5).

Natal, festa da reconciliação
ESPIRITUALIDADE DO ADVENTO

 O Tempo do Advento é período que 
inaugura o novo Ano litúrgico e prepara o 
povo de Deus para o Natal. No decorrer 
das quatro semanas, a liturgia faz a me-
mória da primeira vinda de Jesus Cristo 
e, também, “por meio desta lembrança, 
voltam-se os corações para a expectativa 
da segunda vinda do Cristo no fim dos 
tempos” (Normas Universais sobre o Ano 
Litúrgico e o Calendário, 39). Não é um 
tempo de tristeza, mas é marcado por 
piedosa e alegre expectativa da salvação. 
Este desejo é acentuado, principalmente, de 
17 a 24 de dezembro, dias que antecedem 
ao Natal e que se reza as “Antífonas do Ó”. 
São pequenas orações dirigidas a Cristo e 
entoadas na aclamação ao Evangelho. Elas 
expressam a admiração da Igreja diante 
do mistério da Encarnação.
 Advento é tempo de esperança, é o 
tempo do caminho. “Este caminho não 
está nunca concluído. Como na vida de 
cada um de nós, há sempre necessidade 
de começar de novo, de levantar-se, de 
reencontrar o sentido da meta da própria 
existência, assim, para a grande família 
humana é necessário renovar sempre o 
horizonte comum rumo ao qual somos 
encaminhados. O horizonte da esperança! 
Este é o horizonte para fazer um bom 
caminho”. (Papa Francisco)

Fonte: http://aves.org.br/revista-vitoria-mais/
editoria/natal-festa-da-reconciliacao


