
Arrumar o espaço celebrativo conforme a orientação da Igreja 
para o Tempo do Advento. Onde for costume, arrumar o 
presépio e a cada domingo acrescentar as imagens e símbolos 
para que a comunidade visualize sinais da aproximação da 
chegada do Salvador. Preparar a recordação da vida. Para 
dar início à celebração, cantar de forma orante, o canto de 
ambientação.

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

(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia acende as 
velas do altar.)

(CD Natal em Família) 
1 - Novo tempo de esperança, novo tempo de 
amor, nova espera de ternura pelo Cristo, meu 
Senhor. 
2 - Nasce em mim meu Deus, nasce em mim 
meu Salvador, no meu sim cotidiano quero viver 
sempre o teu amor. 
3 - Vive em mim meu Deus, vive em mim meu 
Salvador, eu sempre te direi sim com a tua Mãe 
até o fim.
(Terminado o canto, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (CD Natal em Família - Faixa 4)
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 - Amados irmãos e irmãs, é com a 
alegria da espera do Senhor que os acolhemos 
para celebrar o Mistério de nossa fé e nossa 
vida em comunidade. O Segundo Domingo do 
Advento se apresenta como um forte apelo à 
conversão, à renovação de vida, à transformação 
de tudo o que dificulta a chegada do Senhor 
em nosso coração, em nossa comunidade e em 
sociedade. Vivamos intensamente este tempo do 
Advento, pois o Senhor vem nos salvar e a sua 
vinda nos transforma quando Ele vai nos coroar 
com a plenitude dos bens prometidos e que hoje 
vigilantes, esperamos. Como família reunida para 
celebrar os santos mistérios, façamos o sinal de 
nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco. Bendito seja Deus...
Presidente - Que bom estarmos reunidos, 
buscando trilhar um mesmo caminho: o caminho 
de Jesus. Deus nos chamou. Atendendo o seu 
convite, aqui estamos congregados em torno da 
sua Palavra que nos ilumina e nos orienta em 
nosso caminhar. Vamos trazer presente os fatos 
que marcaram as nossas vidas nessa semana que 
passou (recordação da vida). 

4. Acendimento da segunda vela (roxa) 
da Coroa do Advento
Um(a) jovem com veste própria acende a 2ª vela (roxa) da 
Coroa do Advento, enquanto se canta.

(João Paulo Ramos Durães) 
A luz virá, a luz virá e resplandecerá o novo dia! 
(bis)
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10. Canto de Aclamação (CD Liturgia IV - Advento)
Aleluia, aleluia! (bis)
1 - Vós que clama no deserto: (bis) “Preparai-lhe 
um caminho, (bis) uma estrada ao Senhor”. (bis)
Aleluia, aleluia! (bis)

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (3, 1-12) 

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - Professemos a nossa fé em Deus 
que é amor e misericórdia. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Ao Pai, peçamos confiantes por 
nossas necessidades. Após cada prece, cantemos: 
Acolhei nossa prece Senhor! Sobre nós derramai 
vosso amor! (A. Cangiani)

- Senhor, iluminai a Vossa Igreja e seus pastores 
para que continuem anunciando a grandeza do 
Vosso amor e a Vossa imensa misericórdia com 
todos os que O temem. Nós vos pedimos.
- Senhor, dai sabedoria aos nossos governantes, 
para que compreendam a realidade do Reino dos 
Céus e sejam promotores da paz, da justiça e da 
igualdade social entre os seres humanos. Nós 
vos pedimos.
- Senhor, acompanhai todas as pessoas, 
famílias, grupos de Círculos Bíblicos que estão 
se preparando para celebrar o Natal por meio da 
novena, de oração, da partilha e solidariedade. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai as Paróquias Nossa Senhora 
da Conceição em Linhares e Imaculada Conceição 
em Coqueiral de Aracruz, e todas as comunidades 
que celebram a sua padroeira, para que sejam 
fortalecidas na caminhada pastoral e mantenham 
sempre o espírito de união, de fraternidade e 
oração. Nós vos pedimos.
Presidente - Oração da Campanha para a 
Evangelização 2022.
Bendito sois, Deus da vida, auxílio dos pobres 
e vulneráveis, amparo daqueles que esperam 
em vós. Ajudai-nos a testemunhar a alegria do 
encontro, dom e compromisso, graça e missão 
que evangeliza, em meio aos desafios do tempo 
presente. Batizados e enviados para anunciar a 
Palavra, cuidar da vida e evangelizar os pobres, 
vivendo em comunidades eclesiais missionárias, 
queremos renovar nossa responsabilidade com 
a missão da Igreja. Renovai nossa esperança, 
fortalecei nosso chamado, enviai-nos em missão.
Por Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém!

5. Deus nos perdoa
Presidente - Em Jesus Cristo, o Justo, que 
intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, 
abramos o nosso coração ao arrependimento 
e peçamos perdão por nossas faltas e omissões 
(silêncio). Confiantes, supliquemos.   
- Senhor, que sois o defensor dos pobres, tende 
piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que sois o refúgio dos fracos, tende 
piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que sois a esperança dos pecadores, 
tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Deus de amor e bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.
 
6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Senhor, vós 
sois misericórdia, nós vos pedimos que os 
nossos deveres no mundo não nos impeçam de 
encontrar o Vosso Filho que vem, mas, instruídos 
pela vossa sabedoria, participemos de sua vida. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

(Ir. Míria T. Kolling) 
Senhor, que a tua Palavra transforme a nossa 
vida, queremos caminhar com retidão na tua luz. 
(bis) 

7. Leitura do Livro do Profeta Isaías (11, 
1-10)

8. Salmo Responsorial (71) 
(CD Cantando os Salmos - Ano A)
Nos seus dias a justiça florirá. (bis)
- Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa 
justiça ao descendente da realeza! Com justiça ele 
governe o vosso povo, com equidade ele julgue 
os vossos pobres.
- Nos seus dias a justiça florirá e grande paz, até 
que a lua perca o brilho! De mar a mar estenderá 
o seu domínio, e desde o rio até os confins de 
toda a terra!
- Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao 
qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente 
e do infeliz, e a vida dos humildes salvará.
- Seja bendito o seu nome para sempre! E que 
dure como o sol sua memória! Todos os povos 
serão nele abençoados, todas as gentes cantarão 
o seu louvor!

9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos (15, 4- 9) 

Deus nos fala

Nossa resposta
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15. Apresentação dos Dons 
Presidente - Celebrar a proximidade do Reino 
dos Céus, como fazemos no Advento, implica 
“reascender nossa caridade. Precisamos ser uma 
voz profética como a do Batista, para proclamar 
que o Messias e o Reino estão próximos, pois 
Jesus nos convida a cada dia a assumir a sua 
causa. Converter-se a Jesus continua sendo 
necessário para todos os batizados e também 
para os que se dizem ‘bons católicos’. Por isso, 
devemos abandonar nossa vida egoísta, para 
viver a justiça e a caridade que Jesus-Messias 
veio nos ensinar”.
(Frei Fabreti)            
1 - Convertei-nos, Senhor Deus do mundo inteiro, 
sobre nós a vossa face iluminai! Se voltardes para 
nós seremos salvos, vós, que sobre os anjos todos 
assentais. (bis)

16. Canto das Oferendas (Este canto pode ser 
cantado na Celebração da Palavra e Eucarística)
(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 já mais verdejantes, 
também já se tornam trigais!

17. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Deus 
que enviou Seu próprio Filho e nos orienta a uma 
sincera e cotidiana conversão ao Seu projeto, que 
no Advento, nos ensina o caminho que nos leva 
à salvação, cantando.
(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 - Do cativeiro o Senhor nos chamou e a terra 
nos ofereceu. Um povo unido em marcha se pôs 
e a força do mal se rompeu. 
2 - Dos inimigos as armas quebrou e a força dos 
fracos dobrou. Em nossa frente avança o Senhor, 
vitória Ele nos confiou. 
3 - Sua presença, certeza nos traz de termos a 
terra e a paz. Em Jesus Cristo a palavra cumpriu 
e a vida cantou e sorriu. 
4 - Num sopro novo a justiça venceu, em nós 
a esperança cresceu. Sua mão bendita abate o 
opressor, reúne os pequenos no amor. 

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
Presidente - Para viver a verdadeira paz é preciso 
que nosso coração se converta e nossa vida seja 
vivida segundo os valores do Reino de Deus. 
Rezemos em silêncio pela paz no mundo.

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Reginaldo Veloso - Pe. Silvio Milanez) 
Ouço uma voz lá no deserto a gritar; uma estrada 
preparai para o Senhor! Endireitai os seus 
caminhos, pois, ele vem e logo mais avistais o 
Salvador! 
1 - Louva, Jerusalém, louva o Senhor, teu 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 desmancham, 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 fim! 
4 - Ao Pai do céu louvemos e ao que vem 
cantemos; e ao Divino então, a nossa salvação! 
Aos três que são um Deus, exalte o povo seu! 
5 - A Virgem Mãe será, um filho à luz dará... Seu 
nome: Emanuel, conosco Deus do céu! O mal 
desprezará, o bem escolherá.
6 - 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!

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Alimentados 
pelo Pão da Palavra (e pela Comunhão), nós vos 
suplicamos, ó Deus, que, pela participação neste 
encontro, nos ensineis a julgar com sabedoria os 
valores terrenos e colocar nossas esperanças nos 
bens eternos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos
- No próximo domingo, realizaremos a coleta para 
o Projeto de Evangelização da Igreja no Brasil. 
Sejamos generosos e assim, ajudaremos para que 
o anúncio do Evangelho chegue a todos.

23. Refletindo o Tempo do Advento
Uma vida cheia de prosperidade para todos exige 
muita mudança, que começa no temor a Deus. 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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descendência de Davi e sobre ele repousa o 
Espírito de Deus. Este 2º domingo (como também 
o próximo) é caracterizado pela figura de João 
Batista. Ele nos prepara para o Natal, assim como 
outrora preparou o povo para a chegada do 
Messias, o Cordeiro de Deus. Ele dá testemunho 
da luz, prega a justiça e a equidade nas relações 
sociais. Não se ilude com a veneração que o povo 
lhe devota, pois deixa claro que ele não é o que 
eles estão esperando. Lembra que o esperado 
virá depois dele, e ele não será digno nem de 
lhe desamarrar as sandálias. Quanta humildade! 
Quanta diferença entre aqueles que se afirmam 
cristãos, mas são autossuficientes, orgulhosos... 
João Batista nos faz refletir intensamente sobre 
nossa missão de cristãos hoje, aqui e agora. Ele 
chama o povo para a conversão: “Convertei-vos, 
porque o Reino dos Céus está próximo”. Mas, para 
que esse Reino se realize de verdade, precisamos 
mudar nosso jeito de pensar com as categorias 
do Reino, e não com os “valores” do mundo. Se 
não mudamos nossas atitudes, como poderemos 
afirmar que fomos convertidos? O jeito, as palavras 
e as atitudes de João, por si só, já nos interrogam e 
também nos interpelam. Vejamos: ele se alimenta 
de mel e gafanhotos, e isso é contestação à mesa 
farta dos dirigentes que pouco se importavam 
com os pobres e famintos. Será que hoje estamos 
melhores, mais conscientes e partilhamos nossa 
vida e nossas coisas? Perguntemos a nós mesmos, 
e não para os outros. Só há mesmo um caminho 
se, de fato, queremos o Reino, só será possível se 
nos convertermos, mudarmos nossas atitudes e 
nossos pensamentos contrários a sua verdade. 
Só é possível acolher aquele que vem vindo, 
se nos desfizermos de nossa autossuficiência, 
nosso egoísmo, nossas ilusões inúteis, nossa 
preocupação excessiva com bens materiais... 
O Senhor nos dá a graça da conversão. Não 
podemos deixá-la passar despercebida em nossa 
vida. Agora é o tempo da graça, o tempo da nossa 
transformação. A voz de João Batista continua a 
ressoar entre nós, em nossos ouvidos e nosso 
coração. Será que estamos dispostos a escutá-la?
                 (Deus Conosco Reflexões e Sugestões Litúrgicas - 2022)

Leituras da Semana
2ª feira: Is 35,1-10; Sl 84; Lc 5,17-26
3ª feira: Is 40,1-11; Sl 95; Mt 18,12-14
4ª feira: Is 40,25-31; Sl 102; Mt 11,28-30
5ª feira: Gn 3,9-15.20; Sl 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
6ª feira: Is 48,17-19; Sl 1; Mt 11,16-19
Sábado: Eclo 48,1-4.9-11; Sl 79; Mt 17,10-13
Domingo: Is 35,1-6a.10; Sl 145; Tg 5,7-10; Mt 11,2-11

Agir no mundo exige sabedoria. E o princípio 
da sabedoria, diz a Bíblia, é o temor do Senhor. 
A ideia de que todo ano é “sempre a mesma 
coisa” não pode ser o refrão da comunidade 
cristã. As mensagens proféticas visam levar a 
uma esperança operativa e à certeza de que Deus 
não está parado. Tempo de Advento é tempo de 
reacender esperança e entusiasmo de viver. O 
deserto é lugar teológico da revelação de Deus e 
também pode indicar situação de carência total 
de vida. O certo é que João Batista, bem lembrado 
no tempo especial de expectativa do Natal, sugere 
que, para perceber bem o Jesus, é preciso ter 
disposição interior e decisão pessoal de realizar 
mudanças, transformação radical. Assim como 
a voz do profeta, a voz da comunidade cristã 
deve ecoar na sociedade como apelo para que 
a vida seja bem cuidada e que a sociedade seja 
transformada. O Natal é um tempo propício para 
que a sociedade possa descobrir a necessidade de 
discernir, escolher e fazer o que é bom. A missão 
de João Batista é a missão da comunidade cristã: 
anunciar de maneira efetiva que Deus não está 
parado. A efetividade do anúncio depende de 
estar buscando a perfeição.

(Reflexão e Sugestões Litúrgicas - Deus Conosco - 2018)

24. Bênção
Presidente -  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. Amém. 
- Que durante esta vida ele vos torne firmes na 
fé, alegres na esperança, solícitos na caridade. 
Amém. 
- Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito 
homem, sejais recompensados com a vida eterna, 
quando vier de novo em sua glória. Amém. 
- A bênção do Deus que é perdão e misericórdia 
infinita, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre 
vós e permaneça para sempre. Amém. 
- Preparai o caminho do Senhor, endireitai 
suas veredas. 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! 
1 - Envia-nos, Senhor, a preparar os teus caminhos, 
contigo ao nosso lado, não iremos mais sozinhos.

Meditando a Palavra de Deus
O Tempo do Advento nos chama à conversão, 
convida-nos para que nos desvistamos dos 
valores efêmeros (passageiros) e egoístas e 
voltemos o nosso coração para o que é mais 
profundo e nos traz verdadeiramente a liberdade 
e a paz. Os valores duradouros são os do Reino, 
e eles presentes e misturados em nossa vida. Só 
precisamos distingui-los. Isaías, em sua palavra 
profética, vai nos dizer que há um enviado da 


