
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

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

2. ACENDIMENTO DA COROA DO ADVENTO 

Anim.: Estamos no 2º Domingo do Ad-
vento. Acenderemos nesta celebração a 
2ª Vela da Coroa. Cantemos.

(Enquanto se entra com a vela ou se dirige 
para coroa para acendê-la, A assembleia 
canta. Após o acendimento rezar:)

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

3. INTRODUÇÃO

Anim.: Um caminho no deserto que Deus 
abrirá para todos nós; na liturgia deste 
dia, pedimos que Ele prepare o caminho 
para que todos caminhemos com mais 
paz, compreensão, caridade e perdão. 
Cantemos.

4. CANTO DE ABERTURA: 93 (CD 15), 
95 (CD 15)

5. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Es-
pírito Santo. 

TODOS: Amém.

Dir.: Irmãos e irmãs, o Senhor está perto! 
Sua graça e sua paz estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

6. ATO PENITENCIAL: 190, 194

Dir.: Irmãos e irmãs, celebrando este 2º 
domingo do Advento, no qual somos cha-
mados a vigiar, inclinemos por uns instantes 
a nossa cabeça, reconhecendo as nossas 
faltas. (Silêncio)  Cantemos.

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

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Senhor, Vós sois mi-
sericórdia, nós vos pedimos que nossos 
deveres no mundo não nos impeçam de 
encontrar o vosso Filho que vem, mas, 
instruídos pela vossa sabedoria, parti-
cipemos de sua vida. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Br 5,1-9

1
Nº 2769   –   ANO C   –   ROXO

2.º DOMINGO DO ADVENTO – 05/12/2021

DEUS NOS FALA

CAMINHADA_1_DEZEMBRO.indd   1 09/11/2021   09:54:57



02

DEUS FAZ COMUNHÃO

9. SALMO RESPONSORIAL: 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!

10. SEGUNDA LEITURA: Fl 1,4-6.8-11

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: Lc 3,1-6

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Irmãos e irmãs, confiando na bondade 
infinita de Deus, nosso Pai e enquanto 
esperamos vigilantes a vinda de Cristo, 
elevemos a Ele as nossas súplicas, rogando 
a cada invocação: 

Vinde, Senhor Jesus!

– Senhor Jesus Cristo, que viestes salvar 
os pecadores, defendei-nos de toda ten-
tação, rezemos:

– Senhor Jesus Cristo, que vireis cheio de 
glória para julgar o mundo, manifestai em 
nós o poder da vossa salvação, rezemos:

– Senhor Jesus Cristo, ajudai-nos a cum-
prir, na força do Espírito, os mandamentos 
de vossa lei, para que possamos acolher 
com amor o dia de vossa vinda, rezemos:

– Senhor Jesus Cristo, que sois eterna-
mente glorificado pelos anjos e santos, 
ensinai-nos por vossa misericórdia a viver 
neste mundo com equilíbrio, justiça e 
piedade, aguardando a feliz esperança da 
vossa vinda gloriosa, rezemos:

Dir.: Tudo isso nos vos pedimos por Cristo, 
nosso Senhor.

TODOS: Amém

16. PARTILHA DOS DONS: 371 (CD 15), 
373 (CD 15)

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

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria do Evangelho, 
ousamos dizer: Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ
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(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: 570 (CD 06), 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, alimentados 
pela vossa Palavra, possamos fixar nos-
so olhar no vosso caminho, para que 
tenhamos a firme certeza da salvação. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Alegrando-nos agora pela vinda do 
Salvador feito homem, sejamos recom-
pensados com a vida eterna, quando vier 
de novo em sua glória.

TODOS: Amém

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

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w O Advento é celebrado com so-
briedade. O espaço celebrativo 
deve ser bem preparado. 

w Pode-se entoar a Ladainha do 
Advento (Ir. Míria T.Kolling) ht-
tps://www.youtube.com/watch?-
v=GsEuvbQzFaQ Canal Liturgia 
& Teologia

TODOS: Amém

Dir.: Vigiemos sempre! Vamos em paz e 
o Senhor nos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 673 (CD 06), 674

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Is 35,1-10, Sl 84 (85), 
9ab-10.11-12.13-14 

 (R/. Is 35, 4d), Lc 5,17-26
3.ª-feira: Is 40,1-11, Sl 95 (96),
 1-2.3 e 10ac.11-12.13 

(R/. cf. Is 40,9-10), 
 Mt 18,12-14
4.ª-feira: Gl 3,9-15.20, Sl 97 (98), 

1.-3ab.3cd-4 (R/. 1a),
 Ef 1,3-6.11-12 Lc 1,26-38
5.ª-feira: Is 41,13-20, Sl 144 (145), 
 1 e 9.10-11.12-13ab 
 (R/. 8), Mt 11,11-15
6.ª-feira: Is 48,17-19, Sl 1,1-2.3.4 

e 6 (R/. cf. Jo 8,12), 
 Mt 11,16-19
Sábado: Eclo 48,1-4.9-11 Sl 79 

(80), 2ac e 3b.15-16.18-
19 (R/. 4), Mt 17,10-13
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Chegamos ao segundo domingo do 
Advento. Certamente, todas as mudanças 
sensíveis que ocorreram na liturgia, desde 
a semana passada, introduziram-nos nos 
mistérios deste tempo tão belo e fecundo. 
Vimos a primeira vela da coroa do Advento 
sendo acesa, a cor roxa dos paramentos e 
da ornamentação do ambiente litúrgico se 
fazendo presente, a sobriedade do canto e 
a ausência da recitação do Glória na Santa 
Missa indicaram algo. Tudo isso mostra 
concretamente que, enquanto permane-
cemos em estado de espera, falta algo 
para que a alegria seja completa. Somente 
quando o objeto dessa espera chegar, a 
alegria será completa.

Certamente, todos nós cristãos ca-
tólicos seríamos capazes de fazer uma 
afirmação como esta: “Estamos aguar-
dando a chegada do Salvador!”. Então, eu 
pergunto: “Será que estamos mesmo?”. 
Não podemos nos esquecer de que até 
mesmo os judeus mais fiéis à lei de Moisés 
diria convictamente essa mesma frase, 
no entanto, o Salvador chegou e eles não 
perceberam. Será que não estamos espe-
rando como eles esperaram?

Por que João Batista é destaque no 
segundo domingo do Advento?

Não foi por falta de profetas. Deus 
mandou inúmeros bons profetas ao lon-

O segundo domingo do Advento e 
a figura de João Batista

go da história do povo de Israel. E, no 
derradeiro momento do Seu nascimento, 
ainda mandou aquele que supera todos os 
demais profetas: João Batista. O mundo, 
porém, continuava às escuras, na total 
indiferença, muito preocupado com diver-
sos empreendimentos humanos. Somente 
Maria e José estavam, verdadeiramente, 
vivendo o Advento, esse tempo de espera.

É por isso que, neste segundo domin-
go do Advento, a Igreja destaca a figura 
de João Batista, esse grande profeta e 
precursor imediato de Jesus. Depois de 
ter aceitado batizar Jesus, João Batista 
apresentou Jesus como o “Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do mundo” (Jo 1, 
29). Ele é considerado o último profeta do 
Antigo Testamento e o primeiro do Novo 
Testamento. Portanto, João Batista é a 
linha divisória entre os dois Testamentos.

João se mostra profeta já no seio de 
sua mãe Isabel. Ainda nem havia nascido e 
já saltava de alegria dentro de sua mãe ao 
estar na presença do Salvador, que também 
ainda se encontrava no seio de Maria. Toda 
a vida de João Batista esteve subordinada 
à missão de preparar o caminho de Jesus, 
e ele a realizou com perfeição.

https://formacao.cancaonova.com/litur-
gia/tempo-liturgico/advento/segundo-domingo-

-do-advento-e-a-figura-de-joao-batista/

CAMINHADA_1_DEZEMBRO.indd   4 09/11/2021   09:54:59


