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SEGUNDO DOMINGO DO ADVENTO – ANO C – SÃO LUCAS
ANO DA FÉ
COR LITÚRGICA - ROXO
INTRODUÇÃO – Com: Irmãos caríssimos, neste domingo, o segundo do Advento, chega até nós, pela voz de
João Batista, um forte apelo a endireitarmos os caminhos para a vinda do Senhor. A liturgia de hoje
anuncia a salvação para todos nós e nos convida a preparar o caminho pela oração, pela escuta da Palavra
e pela conversão do coração. Fiquemos de pé e iniciemos, jubilosos, a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – 1. Senhor, vem salvar teu povo / das trevas, da escravidão! / Só Tu és nossa
esperança, / és nossa libertação! / REFR.:VEM, SENHOR, VEM NOS SALVAR! / COM TEU POVO, VEM
CAMINHAR! (BIS) / 2. Contigo, o deserto é fértil, / a terra se abre em flor / da rocha brota água viva, / da
treva nasce esplendor. / 3. Tu marchas à nossa frente / és força, caminho e luz. / Vem logo salvar teu povo,
/ não tardes, Senhor Jesus!
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
CEL.: Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito para obedecer a Jesus
Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas
abundantemente. TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ONDE HOUVER COROA DO ADVENTO
Comentarista: Nós nos encontramos diante da Coroa do Advento para recordar o significado deste tempo
litúrgico. Estamos nos preparando para celebrar a festa de luz e de vida: o Nascimento do Salvador.
Acrescentamos uma luz cada domingo deste tempo para que relembremos a escuridão do mundo pecador
antes do Salvador. Na celebração de hoje somos convidados à conversão de vida, atitude essencial para
receber o salvador.
(acender as velas)
CEL.: Oremos: Senhor, acendemos as velas desta coroa para que possamos preparar nossos corações para
o advento do Vosso Filho. Protegei-nos dos maus costumes e inflamai nossos corações a uma contínua
conversão de vida, para que servindo a vós em nossos irmãos, possamos fugir da escuridão do pecado e ir
ao encontro do nosso Salvador, Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
4. ATO PENITENCIAL - CEL.: No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte
de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. CEL.: Senhor, que viestes ao mundo para
nos salvar, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, que
continuamente nos visitais com a graça do vosso Espírito, tende piedade de nós. TODOS. CRISTO, TENDE
PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, tende piedade de nós.
TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza à vida eterna. TODOS: AMÉM.

5. ORAÇÃO DO DIA - CEL.: 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. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Irmãos, saibamos acolher o Senhor que vem e deixemos que Ele nos conduza à plenitude da vida.
Ouçamos atentamente as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Br 5, 1-9) – Leitura do Livro do Profeta Baruc
1
Despe, ó Jerusalém, a veste de luto e de aflição, e reveste, para sempre, os adornos da glória vinda de
Deus. 2Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus e põe na cabeça o diadema da glória do Eterno.
3
Deus mostrará teu esplendor, ó Jerusalém, a todos os que estão debaixo do céu. 4Receberás de Deus este
nome para sempre: “Paz-da-justiça e glória-da-piedade”. 5Levanta-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 terse lembrado deles. 6Saíram de ti, caminhando a pé, levados pelos inimigos. Deus os devolve a ti,
conduzidos com honras, como príncipes reais. 7Deus 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. 8As florestas e todas as árvores odoríferas, darão sombra a Israel, por
ordem de Deus. 9Sim, Deus guiará Israel, com alegria, à luz de sua glória, manifestando a misericórdia e a
justiça que dele procedem. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (DO SALMO 125 / 126)
REFR.: MARAVILHAS FEZ CONOSCO O SENHOR, EXULTEMOS DE ALEGRIA! / 1. Quando o Senhor
reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar; encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios, de
canções./ 2. Entre os gentios se dizia: “Maravilhas fez com eles o Senhor!” Sim, maravilhas fez conosco o
Senhor, exultemos de alegria! / 3. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que
lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. / 4. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas
sementes; cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes!
8. 2ª LEITURA (Fl 1, 4-6.8-11) – Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Filipenses
Irmãos: 4Sempre em todas as minhas orações rezo por vós, com alegria, 5por causa da vossa comunhão
conosco na divulgação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. 6Tenho a certeza de que aquele que
começou em vós uma boa obra, há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. 8Deus é testemunha de
que tenho saudade de todos vós, com a ternura de Cristo Jesus. 9E isto eu peço a Deus: que o vosso amor
cresça sempre mais, em todo o conhecimento e experiência, 10para discernirdes o que é o melhor. E assim
ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo, 11cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo,
para a glória e o louvor de Deus. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! Preparai o caminho do
Senhor, endireitai suas veredas. Toda carne há de ver, a salvação do nosso Deus.

10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Lc 3, 1-6) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO
MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. TODOS: GLÓRIA A VÓS
SENHOR!
CEL.: 1No 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 Itureia e Traconítide, e Lisânias a Abilene;
2
quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho
de Zacarias, no deserto. 3E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para
o perdão dos pecados, 4como 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. 5Todo vale será aterrado, toda
montanha e colina serão rebaixadas; as passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão
aplainados. 6E todas as pessoas verão a salvação de Deus’”. Palavra da Salvação. TODOS: GLÓRIA A VÓS,
SENHOR.
11. HOMILIA
12. PROFISSÃO DE FÉ - 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.
13. ORAÇÃO UNIVERSAL - CEL: Irmãos caríssimos, elevemos a Deus as nossas preces pelas necessidades da
Igreja e do mundo inteiro, dizendo: Vinde, Senhor Jesus!
TODOS: VINDE, SENHOR JESUS!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI e por todo o Clero, para que não cessem de levar pelos desertos
do mundo a Boa Nova de Cristo e continuem clamando para que as veredas sejam endireitadas,
rezemos ao Senhor.
TODOS: VINDE, SENHOR JESUS!
2) Pela Santa Igreja de Deus, para que, sempre mais fortalecida pela presença de Cristo, caminhe pelas
trilhas da santidade, rezemos ao Senhor.
TODOS: VINDE, SENHOR JESUS!
3) Pelos governantes de todo o mundo, para que busquem sempre a paz e a concórdia entre os povos,
não impedindo jamais que a Igreja anuncie os sinais do Reino de Deus, rezemos ao Senhor.
TODOS: VINDE, SENHOR JESUS!
4) Por todos nós aqui reunidos, para que, neste Ano da Fé, saibamos aprofundar o conhecimento do
Mistério de Cristo e testemunhar nossa fé com entusiasmo, rezemos ao Senhor.
TODOS: VINDE, SENHOR JESUS!

5) Pelos que preparam os caminhos do Senhor, para que, a exemplo de João Batista, sejam revestidos de
humildade e coragem, rezemos ao Senhor.
TODOS: VINDE, SENHOR JESUS!
(Preces Espontâneas)
CEL: Atendei ó Deus os pedidos do Vosso povo e concedei que sejamos fiéis aos ensinamentos do Vosso
Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – 1. Muito suspira por ti / teu povo fiel, / tua Israel (bis)./ REFR.: Ó SANTO
MESSIAS / Ó SANTO MESSIAS!/ 2. Tua lembrança embalsama / dos que te amam / os tristes dias (bis)./ 3.
A Nação que te adorava / tornaram-na escrava, / encheram-na de dor (bis)./ 4. Apressa-te em vir libertá-la
/ em vir salvá-la, / Bendito Senhor / Bendito Senhor!
15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: 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.
Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III - MR (p. 482) - Prefácio do Advento IA – Cristo, Senhor e Juiz da História MR (p.407) - Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação louvar-vos e bendizer-vos, 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 novo céu e nova terra.
Agora 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 realização de seu Reino. Por
isso certos de sua vinda gloriosa, unidos aos anjos, vossos mensageiros, vos louvamos, cantando (dizendo)
a uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: 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.
TODOS: SANTIFICAI E REUNI O VOSSO POVO!
CEL.: 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.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!

CEL.: 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. 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 A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO
EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
TODOS: ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO. VINDE,
SENHOR JESUS!
CEL.: 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.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: 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.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
CEL.: Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os Vossos santos: a
Virgem Maria, Mãe de Deus, os Vossos Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que não cessam de
interceder por nós na Vossa presença.
TODOS: FAZEI DE NÓS UMA PERFEITA OFERENDA!
CEL.: 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 Bento, o nosso bispo Sergio e seu bispo auxiliar Leonardo, com os bispos do mundo
inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
CEL.: 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.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
CEL.: 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.
TODOS: A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA!
CEL.: Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
TODOS: AMÉM.
18. RITO DA COMUNHÃO

19. CANTO DE COMUNHÃO – 1. As colinas vão ser abaixadas, / os caminhos vão ter mais fulgor. / O Senhor
quer as vidas ornadas / para a festa da vida do amor. / REFR.: 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! / 4. Não impérios de morte reinado, /
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 caminhos de luz! / E com ele o Senhor caminhando / para
a casa do Pai o conduz.
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: 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 colocar nossas esperanças nos bens eternos. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL – MR (P. 419)
CEL.: O Senhor esteja convosco.
TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
CEL.: 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.
TODOS: AMÉM.
CEL.: Que durante esta vida ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade.
TODOS: AMÉM.
CEL.: Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida eterna,
quando vier de novo em sua glória.
TODOS: AMÉM.
CEL.: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
CANTO OPCIONAL
Entrada: REFR.: ABRE AS PORTAS, DEIXA ENTRAR O REI DA GLÓRIA. / É O TEMPO E ELE VEM ORIENTAR A
NOSSA HISTÓRIA. / 1. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra; / o mundo inteiro com os seres que
o povoam; porque ele a tornou firme sobre os mares; / e sobre as águas a mantém inabalável. / 2. “Quem
subirá até o monte do Senhor, / quem ficará em sua santa habitação?” / Quem tem mãos puras e inocente
o coração, / quem não dirige sua mente para o crime. / 3. Sobre este desce a bênção do Senhor; / e a
recompensa de seu Deus e Salvador. / É assim a geração dos que o procuram, / e do Deus de Israel buscam
a face.
LEITURAS DA SEMANA
2ª- Is 35, 1-10; Sl 84 (85); Lc 5, 17-26
3ª – Is 40, 1-11; Sl 95 (96); Mt 18, 12-14
4ª- Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da América Latina, Festa. Gl 4, 4-7; Sl 95(96); Lc 1, 39-47
5ª- Sta Luzia VgMt, memória; Is 41, 13-20; Sl 144 (145); Mt 11, 11-15
6ª- S. João da Cruz PresbDr, memória. Is 48, 17-19; Sl 1, 1-2. 3. 4 e 6 (R/. cf. Jo 8, 12); Mt 11, 16-19
Sáb.: Eclo 48, 1-4.9-11; Sl 79 (80); Mt 17, 10-13
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