
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108. 

Preparar o espaço celebrativo conforme o Advento, tempo 
de alegre espera no Senhor. Montar o presépio aos poucos 
reservando a imagem do Menino Jesus e dos Reis Magos para 
os momentos que são próprios deles (Natal e Epifania). Se 
possível, arrumar na porta principal da Igreja, o quadro ou a 
imagem de São João Batista. Preparar a recordação da vida com 
antecedência. Para dar início, cantar de forma orante o refrão. 

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do altar.)

(Dirceu V. de Paula - Bianca K. Teixeira) 
Esta luz acende a esperança de um novo tempo 
que está para chegar. Tempo de mudança, de 
reconciliação, tempo de fraternidade. Esta luz é 
Jesus, vida nova Ele vem para nos dar. Esta luz é Jesus, 
abra seu coração e deixe Ele entrar. Vinde Senhor 
Jesus, vinde Senhor Jesus, vinde Senhor Jesus.
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.) 

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial 
(Pe. Antônio Gomes - Fr. Natalino Martins Ribeiro - Fr. André Ricardo de Melo)
Vigilantes na esperança, caminhamos com 
Maria! Eis o tempo favorável, advento do Senhor! 

1 - Os profetas predisseram o nascimento do 
Messias, com o passar das gerações a profecia 
se cumpria. Graça plena alcançou quem na 
Palavra confiou, veio a nós o Emanuel, nosso 
Deus libertador! 
2 - João Batista foi à frente preparando o 
caminho, converteu os corações para acolher 
o Messias. Trouxe graça e esperança, vida nova 
transformou, pois nasceu para nós, Jesus Cristo 
nosso guia!

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, é com 
carinho que os acolhemos para celebrarmos 
nossa fé e nossa vida no Cristo Ressuscitado. 
Sejam bem-vindos! Neste 2º Domingo do 
Advento, pela voz do Profeta João Batista, somos 
chamados como Igreja Missionária a preparar o 
caminho que nos leva ao Pai. Iniciemos com o 
sinal de nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - O Senhor que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a constância de 
Cristo esteja convosco (2Ts 3,5). Bendito seja 
Deus...
Animador(a) - Nesta celebração, trazemos 
presente as datas comemorativas que ocorrerão 
durante essa semana: o aniversário da Declaração 
dos Direitos Humanos, o Dia Internacional dos 
Povos Indígenas e no próximo sábado dia 12, 
comemoramos Nossa Senhora de Guadalupe, 
Padroeira da América Latina (acrescentar outros 
fatos conforme a realidade da semana que passou). Que 
tenhamos a esperança de nos convertermos 
a cada dia para celebrar dignamente o Santo 
Natal.

4. Acendimento da segunda vela da 
coroa do Advento
Um(a) jovem com veste lilás acende a 2ª vela (roxa) da Coroa 
do Advento, enquanto todos cantam.

(João Paulo Ramos Durães) 
A luz virá, a luz virá e resplandecerá o novo dia! (bis)

5. Deus nos perdoa
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10. Canto de Aclamação (CD Liturgia V)
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (bis)
1 - Preparai o caminho do Senhor; endireitai 
suas veredas./ Toda carne há de ver a salvação 
do nosso Deus.

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Marcos (1, 1-8)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - No Deus da vida, fonte de ternura 
e compaixão, professemos a nossa fé: Creio em 
Deus Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Elevemos ao Pai os pedidos de nossa 
comunidade, rezando após cada prece: Ouvi-nos 
Senhor.
- Senhor, encorajai a Vossa Santa Igreja, para que 
em meio a tantos caminhos tortuosos em que 
vivemos, não desanimemos em anunciar a vinda 
de Nosso Senhor Jesus Cristo e denunciar tudo o 
que se opõe ao verdadeiro sentido do Natal. Nós 
vos pedimos. 
- Senhor, libertai os corações de nossos 
governantes da maldade humana, para que 
possam acolher os ensinamentos do Vosso Filho 
Jesus, e seguir o Seu exemplo na prática do bem 
comum. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai todas as famílias para que 
possam se preparar bem para celebrar o Santo 
Natal por meio da novena, da oração, da partilha, 
da solidariedade e da reconciliação. Nós vos 
pedimos.
- Senhor, abençoai Vossos filhos e filhas que 
sofrem com o descaso social, para que não 
percam a esperança de uma vida feliz na espera 
do Senhor. Nós vos pedimos.
Presidente - Senhor nosso Deus, acolhei as preces 
que vossa família aqui reunida, confiante vos 
apresenta. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.

15. Apresentação dos Dons
Durante o comentário um jovem caracterizado de João Batista, 
coloca-se diante do altar, de frente para a assembleia e 
proclama em alta voz as exortações que seguem. A seguir vira-
se para o altar e todos cantam.

Animador(a) - João Batista anuncia a chegada do 
nosso Salvador. Prega um Batismo de conversão 
para o perdão dos pecados. Convida a assumir 
uma nova história: converter-se, aceitar e assumir 
a novidade que está para chegar. Apresentemos 
ao Altar do Senhor a nossa disposição de colocar 
em prática a proposta de João Batista em nosso 
dia a dia.

Presidente - Para celebrar dignamente o mistério 
de nossa salvação pensemos: como preparar 
os caminhos do Senhor hoje na vida pessoal, 
familiar, comunitária e social? (Silêncio) Imploremos 
a misericórdia de Deus Pai, cantando. 
(Inspirada no Missal - André J. Zamur) 
1 - Eu confesso a Deus e a vós irmãos, tantas vezes 
pequei, não fui fiel: pensamentos e palavras, 
atitudes, omissões... Por minha culpa, tão grande 
culpa. 
Senhor, piedade! Cristo, piedade! Tem piedade, 
ó Senhor! (bis) 
2 - Peço à Virgem Maria, nossa Mãe, e a vós, 
meus irmãos, rogueis por mim a Deus Pai que 
nos perdoa e nos sustenta em sua mão por seu 
amor, tão grande amor.
Presidente - Deus de misericórdia, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.
- Senhor, tende piedade de nós! Senhor...
- Cristo, tende piedade de nós! Cristo...
- Senhor, tende piedade de nós! Senhor...

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - 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. 
Amém.

(Pe. José Weber)
Envia tua Palavra, Palavra de salvação, que vem 
trazer esperança, aos pobres libertação. (bis)

7. Leitura do Livro do Profeta Isaías (40, 
1-5.9-11)

8. Salmo Responsorial (84) 
(CD Cantando os Salmos -Vol I)
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa 
salvação nos concedei! (bis)
- 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 ao 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.

9. Leitura da Segunda Carta de São 
Pedro (3, 8-14)

Deus nos fala

Nossa resposta
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- Vá ao encontro das pessoas afastadas do nosso 
convívio.
- Promovei o perdão e reconciliação.
- Praticai atos que preservem a natureza.
- Libertem-se da ganância, da corrupção e do 
poder que oprime.
- Denunciai os atos ilícitos praticados em nossa 
sociedade.
- Sede solidário com os pobres e oprimidos de 
nosso meio social.
- Participai dos momentos de reflexão, oração, 
especialmente da Novena do Natal.
- Estejas sempre vigilante à espera do Senhor, 
cumprindo a missão que lhes fora confiada pelo 
Batismo.
(Pe. Zezinho) 
1 - E, agora com João, eu vou anunciar que o Reino 
do Messias já chegou e vai ficar. Eu vou diminuir 
e o Reino crescerá, e o tempo de esperar certeza, 
então, será.
Tempo de advento, tempo de esperar que o 
Senhor Jesus virá nos libertar. Tempo de certeza 
em nosso coração. Deus é nosso amigo e nosso 
irmão. 

16. Canto das Oferendas 
(João de Araújo - Ir. Míria T. Kolling)
1 - “Do céu vai descer o Cordeiro”, é dom, puro 
dom, salvação! No altar do penhor verdadeiro, 
também vamos ser oblação. 
Eis, Senhor, a tua vinha, frutos mil te traz, 
Senhor! Mas teu povo que caminha mais que 
fruto, é dom de amor! 
2 - Na terra já brota a esperança e a graça de Deus 
vem dizer que o povo da Nova Aliança também 
oferenda vai ser. 
3 - Irmãos na fé viva, exultantes, partilham o 
pão sempre mais. E campos jamais verdejantes, 
também se tornam trigais!

17. Louvação
Presidente - Louvemos e bendizemos ao Senhor 
nosso Deus que nos ama, nos chama à conversão 
e à mudança de vida.
(Zé Vicente)
Bendito seja, seja o Senhor, aquele que vem 
salvar o seu povo. Bendito seja, seja o Senhor, 
aquele que ama e liberta o seu povo.
1 - Sua presença, certeza nos traz de termos a 
terra e a paz. Em Jesus Cristo a palavra cumpriu 
e a vida cantou e sorriu.
2 - Num sopro novo a injustiça venceu, em nós 
a esperança cresceu. Sua mão bendita abate o 
opressor, reúne os pequenos no amor.
3 - Bendito seja o Deus criador, bendito Jesus 
Redentor. Benditos pobres que vivem a união na 
terra, livres, reinarão.

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

18. Pai Nosso
Presidente - Guiados pelo Espírito de Jesus 
e iluminados pela sabedoria do Evangelho, 
ousamos dizer. Pai Nosso...

19. Momento da Paz
Duas pessoas proclamam com voz forte a mensagem sobre a 
paz. Pode ser do meio da assembleia.

L 1 - PAZ é crianças e jovens orientados, com 
direito à escola, ao lazer e ao trabalho.
L 2 - PAZ é união na família, na comunidade entre 
as equipes de serviço, movimentos e pastorais.
L 1 - PAZ é vencer o preconceito, aceitar o 
diferente, acreditar nos humildes, converter os 
poderosos.
L 2 - PAZ é um país com os direitos iguais, onde 
há pão para todos.
L 1 - PAZ é a Igreja de portas abertas, acolhendo 
a todos com alegria.
L 2 - PAZ é ter moradia, saúde e atendimento 
hospitalar dignos.
L 1 e 2 - PAZ é acolher JESUS nos pobres, doentes, 
abandonados, violentados e traficados. Paz é 
converter-se a Deus e aos irmãos.

20. Canto de Comunhão (se houver) (Pe. José Weber) 
Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem 
caminhar! (bis) 
1 - Senhor, vem salvar teu povo das trevas da 
escravidão. Só tu és nossa esperança, és nossa 
libertação. 
2 - Contigo o deserto é fértil, a terra se abre em 
flor, da rocha brota água viva, da terra nasce 
esplendor. 
3 - Tu marchas à nossa frente, és força, caminho e 
luz. Vem logo salvar teu povo, não tardes, Senhor 
Jesus.

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus de 
bondade, alimentados com a Vossa Palavra (e 
com a Comunhão), sentimo-nos fortalecidos e 
encorajados para que, a exemplo de João Batista 
e de Isaías, possamos anunciar a todos a vinda 
do Vosso Filho que convosco vive e reina para 
sempre. Amém.

22. Breves Avisos
- No próximo domingo teremos a bênção da 
imagem do Menino Jesus aqui da igreja, que 
depois, será colocada no presépio. As famílias 
que têm a imagem em casa, e quiserem, podem 
trazê-la para receber a bênção também.

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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vivas a vigilância e a esperança. A Palavra de 
Deus nos convoca a reavivar a nossa vocação 
profética, a exemplo de Isaías, de João Batista 
e de Pedro. Jesus, anunciado por João Batista, 
continua na linha dos profetas. Ele é um profeta 
diferente. Ele fala com autoridade, mas está 
sempre numa atitude de escuta de Deus. O 
Espírito de Deus está sobre Ele. Nós, cristãos, 
pelo Batismo (no Espírito – Ele vos batizará com 
o Espírito Santo), adquirimos o jeito profético 
de Jesus. Seremos profetas que denunciam 
injustiças, mas que são capazes de anunciar a 
consolação que vem de Deus. Cheios de coragem 
de gritar, mesmo no “deserto”, que a libertação 
está próxima. Pessoas de ação e ao mesmo 
tempo de uma profunda relação com Deus. 
Homens e mulheres de Deus, que apontam o 
caminho para o Senhor, capazes de revelar o 
amor e a compaixão do Pai. Anunciadores da 
paz, da fidelidade, da justiça, da prosperidade 
e da salvação. O nosso profetismo inspira-se na 
esperança de um novo céu e uma nova terra. 
No nosso dia a dia, estamos nos empenhando 
para implantarmos o Reino de Deus? Onde ser 
profeta? No hoje da nossa história, marcada 
por sistemas neoliberais, excludentes, por 
políticas corruptas e dominadoras, pela falta 
de ética e o descaso social com os pobres e a 
vida. Mesmo em meio ao medo, à violência e à 
incerteza, o sentido do Advento e do Natal não 
é algo sentimental. É alegrar-se porque Aquele 
que podemos chamar de “Filho de Deus” veio e 
sempre vem viver no meio de nós para, com seu 
exemplo e sua sabedoria, lucidez e entrega de 
vida, mostrar concretamente o que significa o 
bem. São palavras que nos encorajam a renovar 
a confiança no amor misericordioso de Deus e 
a reconduzir nossos passos no caminho do bem 
e da vida plena.

Leituras da Semana
2ª feira: Is 35,1-10; Sl 84; Lc 5,17-26
3ª feira: Gn 3,9-15.20; Sl 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
4ª feira: Is 40,25-31; Sl 102; Mt 11,28-30
5ª feira: Is 41,13-20; Sl 144; Mt 11,11-15
6ª feira: Is 48,17-19; Sl 1; Mt 11,16-19
Sábado: Gl 4,4-7; Sl 95; Lc 1,39-47
Domingo: Is 61,1-2a.10-11; Lc 1,46-54; 1Ts 5,16-24; 
Jo 1,6-8.19-28

23. Refletindo: a encarnação 
(ler para a assembleia)

“Na criação, tanto amou Deus o homem, que se 
o fez à sua imagem e semelhança. Na redenção 
amou-o até se fazer semelhante ao homem. 
O Filho de Deus, ‘nascendo de Maria virgem... 
fez-se verdadeiramente um de nós, em tudo 
semelhante a nós, exceto no pecado” (Gs 22).É 
o amor que Deus nutre pelo ser humano que o 
chama à existência, dando-lhe a vida natural e 
sobrenatural. Não só tirou o homem do nada, 
mas o criou na condição de filho seu, destinado 
a participar de sua vida íntima, de sua bem-
aventurança eterna. Somente o amor poderia 
nos curar. Esse sentimento é a única coisa que 
nos faz sentirmos vivos. A encarnação é a forma 
como Deus encontrou de se identificar com a 
existência humana. Deus é caridade, por isso 
não é de admirar que a história de sua obra, em 
favor do homem, seja uma história de amor e de 
amor misericordioso. Eis porque o mistério da 
Encarnação se apresenta como a manifestação 
suprema da “grande caridade com que Deus 
nos amou” (Ef 2,4). Por isso que contemplar o 
presépio é fazer um mergulho na vida do Homem 
redimido pelo Amor, que nos enviou seu Filho 
para nos fazer sonhar e viver a esperança de um 
mundo melhor. O plano da criação e da redenção 
“provém do amor na sua fonte, isto é, da caridade 
de Deus Pai que ... por demasiada misericórdia e 
bondade sua, criou-nos livremente e, além disso 
chamou-nos gratuitamente à comunhão de sua 
vida e de sua glória” (Ag 2).

24. Bênção
Presidente -  Que o Deus onipotente e 
misericordioso vos ilumine com o Advento do 
Seu Filho, em cuja vinda cremos e cuja volta 
esperamos, e derrame sobre vós as Suas bênçãos. 
Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Vivei na esperança e na busca de uma vida pura 
e sem mancha. Ide em paz e que o Senhor vos 
acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto Final (José Acácio Santana)
Seremos a voz que clamará ao mundo. Preparai 
os caminhos do Senhor!
Envia-nos, Senhor, a preparar os teus caminhos, 
contigo ao nosso lado, não iremos mais sozinhos.

Meditando a Palavra de Deus
No domingo passado fomos convocados a 
atenção e vigilância constante e a renovar a 
esperança na vinda do Senhor. Nesta liturgia, 
prosseguindo o nosso caminho de preparação 
ao Natal de Jesus, somos convidados a manter 


