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2º DOMINGO DO
ADVENTO

2. Mas, Senhor o que fizeste? / Por
que teu amor se agasta? / Derrubaste as suas cercas, / todo mundo
agora passa, / cada um invade e
rouba, / quebra os ramos e devasta.
3. Senhor Deus, ouve, escuta: / do
teu povo és o pastor. / Do teu trono
de bondade / faze-nos ver o esplendor, / Teu poder desperta e vem, /
vem salvar-nos, ó Senhor!
2 SAUDAÇÃO
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça e a paz de Deus, nosso
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor,
estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Anim. Irmãos e irmãs, Cristo Senhor, que vem ao nosso encontro
neste santo tempo do Advento, é
nosso Salvador e nós queremos
experimentá-lo nesta Santa Ceia,
memorial da entrega que Ele fez
de sua vida por nós. Em Jesus,
o sonho lindo de Deus é revelado: Ele nos quer ver salvos e na
paz! Que esta Eucaristia sustente
nossa esperança e não nos deixe
desanimar na espera da chegada
de nosso Redentor.

RITOS INICIAIS
1 ABERTURA

(Sl 79/80, fx. 6)

Eis que de longe vem o Senhor, /
para as nações do mundo julgar. / E
os corações alegres estarão, / como
numa noite em festa a cantar.
1. Do Egito uma vinha / arrancaste
com amor, / com cuidado a replantaste, / fundas raízes lançou / e por sobre
a terra toda / sua sombra se espalhou.

3 ATO PENITENCIAL
P. Irmãos e irmãs, reconheçamos
ser pecadores e invoquemos com
confiança a misericórdia do Pai.
(Silêncio)
1. Senhor, que vindes visitar vosso
povo na paz, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
2. Cristo, que vindes salvar o que estava perdido, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
3. Senhor, que vindes criar um mundo novo, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus, Pai misericordioso, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.
4 ORAÇÃO
P. 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 N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. O Senhor que um dia virá em
sua glória é o mesmo que agora se
faz presente por meio de sua Palavra. Acolhamo-la como sinal do seu
amor por nós.
5 PRIMEIRA LEITURA

(Is 11,1-10)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Naqueles dias, 1nascerá uma haste do tronco de Jessé e, a partir da
raiz, surgirá o rebento de uma flor;
2
sobre ele repousará o espírito do
Senhor: espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e
fortaleza, espírito de ciência e temor de Deus; 3no temor do Senhor
encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê nem
decidirá somente por ouvir dizer;
4
mas trará justiça para os humildes
e uma ordem justa para os homens
pacíficos; fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mau
com o sopro dos lábios. 5Cingirá a
cintura com a correia da justiça e
as costas com a faixa da fidelidade.
6
O lobo e o cordeiro viverão juntos
e o leopardo deitar-se-á ao lado do
cabrito; o bezerro e o leão comerão
juntos e até mesmo uma criança
poderá tangê-los. 7A vaca e o urso
pastarão lado a lado, enquanto suas
crias descansam juntas; o leão comerá palha como o boi; 8a criança
de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa; e o menino
desmamado não temerá pôr a mão
na toca da serpente. 9Não haverá
danos nem mortes por todo o meu
1

santo monte: a terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as
águas que cobrem o mar. 10Naquele
dia, a raiz de Jessé se erguerá como
um sinal entre os povos; hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua
morada. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
6 SALMO

71/72

(Fx. 7)

Eis que vem o Senhor Soberano, /
tendo em suas mãos poder e glória!
1. 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.
2. Os reis de toda a terra hão de
adorá-lo, / e todas as nações hão
de servi-lo. / Libertará o indigente
que suplica, / e o pobre ao qual ninguém quer ajudar.
3. Todos os povos serão nele abençoados, / todas as gentes cantarão
o seu louvor!
7 SEGUNDA LEITURA

(Rm 15,4-9)

Leitura da Carta de São Paulo aos
Romanos. Irmãos, 4tudo o que outrora foi escrito, foi escrito para
nossa instrução, para que, pela
nossa constância e pelo conforto
espiritual das Escrituras, tenhamos
firme esperança. 5O Deus que dá
constância e conforto vos dê a graça
da harmonia e concórdia, uns com
os outros, como ensina Cristo Jesus.
6
Assim, tendo como que um só coração e a uma só voz, glorificareis o
Deus e Pai do Senhor nosso, Jesus
Cristo. 7Por isso, acolhei-vos uns
aos outros, como também Cristo
vos acolheu, para a glória de Deus.
8
Pois eu digo: Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão,
para honrar a veracidade de Deus,
confirmando as promessas feitas
aos pais. 9Quanto aos pagãos, eles
glorificam a Deus, em razão da sua
misericórdia, como está escrito:
“Por isso, eu vos glorificarei entre
os pagãos e cantarei louvores ao
vosso nome”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
8 ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia (bis)
2

(Fx. 3)

Voz que clama no deserto (bis) /
“Preparai-lhe um caminho. (bis) /
Uma estrada ao Senhor!” (bis) /
Aleluia, aleluia (bis)
9 EVANGELHO

(Mt 3,1-12)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós!
P. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
P. 1Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia:
2
”Convertei-vos, porque o Reino dos
céus está próximo”. 3João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse:
“Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor,
endireitai suas veredas!” 4João usava
uma roupa feita de pêlos de camelo
e um cinturão de couro em torno dos
rins; comia gafanhotos e mel do campo. 5Os moradores de Jerusalém, de
toda a Judéia e de todos os lugares
em volta do rio Jordão vinham ao
encontro de João. 6Confessavam os
seus pecados e João os batizava no
rio Jordão. 7Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: “Raça de cobras
venenosas, quem vos ensinou a fugir
da ira que vai chegar? 8Produzi frutos
que provem a vossa conversão. 9Não
penseis que basta dizer: ‘Abraão é
nosso pai’, porque eu vos digo: até
mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. 10O machado já está na raiz das árvores, e
toda árvore que não der bom fruto
será cortada e jogada no fogo. 11Eu
vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de
mim é mais forte do que eu. Eu nem
sou digno de carregar suas sandálias.
Ele vos batizará com o Espírito Santo
e com fogo. 12Ele está com a pá na
mão; ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro; mas a palha
ele a queimará no fogo que não se
apaga”. – Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.
10 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.
11 ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Neste Santo Advento em que
aguardamos a vinda do Senhor,
apresentemos ao Pai do céu nossos
pedidos e a Ele supliquemos:
T. Vinde salvar-nos, Senhor!
1. Senhor, que libertais o indigente
que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar; despertai neste
tempo em preparação ao Natal, a
caridade dos discípulos de vosso Filho, para que promovam uma sociedade mais justa e fraterna.
2. Vós, que fizestes da Virgem Maria
a flor anunciada e nascida de Jessé, concedei-nos aguardar o vosso
Filho em companhia daquela que
escolhestes e preparastes para ser
a Mãe do Senhor.
3. Vós, que pela vida e pregação de
João Batista preparastes a primeira
vinda de vosso divino Filho, concedei-nos que, instruídos pelo maior
dos profetas, aguardemos felizes a
vinda de Cristo.
4. Senhor, João Batista anunciou
não ser digno de carregar as sandálias de Jesus. Dai aos padres recém-ordenados de nossa Arquidiocese,
a virtude da humildade no serviço
ao Santo Povo de Deus e aos futuros novos diáconos a graça da caridade operosa em favor dos pequenos deste mundo.
(outras preces da comunidade)
P. Rezemos juntos a oração da Campanha de Evangelização 2016:
T. Pai Santo,/ quisestes que a vossa Igreja fosse, no mundo, / fonte
de salvação para todas as nações,
/ a fim de que a obra do Cristo que
vem / continue até o fim dos tempos. / Aumentai em nós o ardor
da evangelização, / derramando o
Espírito prometido, / e fazei brotar
em nossos corações / a resposta da
fé. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

12 APRESENTAÇÃO DAS
OFERENDAS (Livro Cantos e Orações, P. 19)
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 exultante, / partilham o pão sempre mais. / E campos já mais verdejantes / também
já se tornam trigais!
13 SOBRE AS OFERENDAS
P. 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.
T. Amém.
14 ORAÇÃO EUCARÍSTICA

(III, Pref. Adv II)

P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e
todo-poderoso, por Cristo, Senhor
nosso. Predito por todos os profetas, esperado com amor de mãe
pela virgem Maria, Jesus foi anunciado e mostrado presente no mundo por são João Batista. O próprio
Senhor nos dá a alegria de entrarmos agora no mistério do seu Natal,
para que sua chegada nos encontre
vigilantes na oração e celebrando
os seus louvores. Por essa razão,
agora e sempre, nós nos unimos
aos anjos e a todos os santos, cantando (dizendo) a uma só voz...
T. Santo, Santo, Santo...
CP. 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.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. 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.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
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 REMISSÃO
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. 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.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
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.
T. Fazei de nós um só corpo e um
só espírito!
1C. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a
vida eterna com os vossos santos: a
Virgem Maria, Mãe de Deus, seu Esposo, São José, os vossos Apóstolos
e Mártires, e todos os santos, que
não cessam de interceder por nós
na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!

2C. 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 Francisco, o
nosso bispo Odilo, com os Bispos
do mundo inteiro, o clero e todo o
povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
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.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
3C. 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.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e
toda graça.
CP ou CC. Por Cristo, ...
T. Amém.
15 RITO DA COMUNHÃO
16
17 CANTO DE COMUNHÃO

(Sl. 147, fx. 8)

Ouço uma voz lá no deserto a gritar: / “Uma estrada preparai para
o Senhor! / Endireitai os seus caminhos, pois, Ele vem” / e logo mais
avistareis 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. A virgem, mãe será, / um Filho
à luz dará, / seu nome, Emanuel:
/ “Conosco Deus” do céu; / o mal
desprezará, / o bem escolherá.
5. 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!
3

17 ORAÇÃO APÓS A
COMUNHÃO
P. Oremos: 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.
T. Amém.
18 ORAÇÃO AO NOSSO
PATRONO
T. Ó São Paulo, / Patrono de nossa
Arquidiocese, / discípulo e missionário de Jesus Cristo: / ensina-nos
a acolher a Palavra de Deus / e abre
nossos olhos à verdade do Evangelho. / Conduze-nos ao encontro
com Jesus, / contagia-nos com a
fé que te animou / e infunde em
nós coragem e ardor missionário,
/ para testemunharmos a todos /
que Deus habita esta Cidade imensa / e tem amor pelo seu povo! /
Intercede por nós e pela Igreja de
São Paulo, / ó santo apóstolo de
Jesus Cristo! Amém.

RITOS FINAIS
19 BÊNÇÃO FINAL
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento
do seu Filho, em cuja volta esperais, e
derrame sobre vós as suas bênçãos.
T. Amém.
P. Que durante esta vida, ele vos
torne firmes na fé, alegres na esperança, e solícitos na caridade.
T. Amém.
P. Alegrando-vos agora pela vinda
do Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida eterna.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo.
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T. Amém.
P. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
20 CANTO FINAL

(CO 452)

1. Oh! Vinde, enfim, eterno Deus. /
Descei, descei dos altos céus. / Deixai a vossa habitação, / Que a terra
espera a salvação.

2. Que o céu roreje o Redentor, /
Baixai das nuvens, ó Senhor! / Germine a terra o nosso Deus, / Pra
que nos abra os altos céus.
3. Por que tardais, ó bom Jesus, /
Em rebrilhar na vossa luz? / Em treva densa o mundo jaz; / Trazei a luz,
o amor, a paz!
4. Oh! Vinde, enfim, Senhor, a nós, /
Ressoe no mundo a vossa voz. / No
mundo brilhe o vosso olhar. / Oh!
Vinde, enfim, sem demorar.

O VERBO DE DEUS VIRÁ A NÓS
Conhecemos uma tríplice vinda do
Senhor. Entre a primeira e a última
há uma vinda intermediária. A primeira e a última são visíveis, mas
a intermediária, não. Na primeira
vinda o Senhor apareceu na terra
e conviveu com os homens. Foi
então, como ele próprio declara,
que viram-no e não o quiseram
receber. Na última, todo homem
verá a salvação de Deus (Lc 3,6) e
olharão para aquele que transpassaram (Zc 12,10). A vinda intermediária é oculta e nela somente
os eleitos o veem em si mesmos e
recebem a salvação. Na primeira,
o Senhor veio na fraqueza da carne; na intermediária, vem espiritualmente, manifestando o poder
de sua graça; na última, virá com
todo o esplendor da sua glória.
Esta vinda intermediária é, portanto, como um caminho que
conduz da primeira à última; na
primeira, Cristo foi nossa redenção; na última, aparecerá como
nossa vida; na intermediária, é
nosso repouso e consolação.
Mas, para que ninguém pense
que é pura invenção o que dissemos sobre esta vinda intermediária, ouvi o próprio Senhor: Se alguém me ama, guardará a minha
palavra, e o meu Pai o amará, e
nós viremos a ele (Jo 14,23). Lê-se também noutro lugar: Quem
teme a Deus, faz o bem (Eclo 15,1).

Mas vejo que se diz algo mais
sobre o que ama a Deus, porque
guardará suas palavras. Onde devem ser guardadas? Sem dúvida
alguma no coração, como diz o
profeta: Conservei no coração
vossas palavras, a fim de que eu
não peque contra vós (Sl 118,11).
Guarda, pois, a palavra de Deus,
porque são felizes os que a guardam; guarda-a de tal modo que ela
entre no mais íntimo de tua alma
e penetre em todos os teus sentimentos e costumes. Alimenta-te
deste bem e tua alma se deleitará
na fartura. Não esqueças de comer
o teu pão para que teu coração não
desfaleça, mas que tua alma se sacie com este alimento saboroso.
Se assim guardares a palavra de
Deus, certamente ela te guardará. Virá a ti o Filho em companhia
do Pai, virá o grande Profeta que
renovará Jerusalém e fará novas
todas as coisas. Graças a essa vinda,como já refletimos a imagem
do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do
homem celeste (1Cor 15,49). Assim
como o primeiro Adão contagiou
toda a humanidade e atingiu o
homem todo, assim agora é preciso que Cristo seja o senhor do
homem todo, porque ele o criou,
redimiu e o glorificará.
Dos Sermões de São Bernardo, abade

Valorizar a água e somar esforços é a melhor maneira de cuidar bem

Água,

cuide bem desse bem.
porque cada gota vale muito.
A água não nasce na torneira
Ela percorre um longo caminho desde que é coletada
e tratada para chegar a sua casa própria para o consumo.

