Nós Igreja – Folheto Litúrgico
Missa do 2º Domingo do Advento
Ano B – Roxo
Diocese de Barreiras – Bahia
Orientações Litúrgicas
para o Advento: 1) Não
se reza o glória (exceto
quando previsto). 2)
Escolher músicas e
cantos apropriados. 3)
O ambiente litúrgico seja enfeitado com
moderação e simplicidade. Lembramos
que nesta celebração, na coroa do advento,
acendem-se a 1ª e, após a saudação do
Presidente, a 2ª vela.

I Ritos Iniciais
COMENTÁRIO
(Elaborado pela Equipe Litúrgica)

CANTO DE ABERTURA
CD Liturgia VIII, faixa 3 - Paulus
1. Senhor, vem salvar teu povo das trevas
da escravidão! / Só Tu és nossa esperança,
és nossa libertação
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 o esplendor.
3. Tu marchas à nossa frente, és força, caminho e luz. / Vem logo salvar teu povo, não
tardes, Senhor Jesus!
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2- ATO PENITENCIAL

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

uma voz: “Preparai no deserto o caminho do
Senhor, aplainai na solidão a estrada de
nosso Deus. 4Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas; endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas: 5a glória do Senhor então se manifestará, e todos os homens verão juntamente o
que a boca do Senhor falou”. 9Sobe a um
alto monte, tu, que trazes a boa nova a Sião;
levanta com força a tua voz, tu, que trazes a
boa nova a Jerusalém, ergue a voz, não temas; dize às cidades de Judá: “Eis o vosso
Deus, 10eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina: eis, com ele,
sua conquista, eis à sua frente a vitória.
11Como um pastor, ele apascenta o rebanho, reúne, com a força dos braços, os cordeiros e carrega-os ao colo; ele mesmo
tange as ovelhas-mães”.
– Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus!

3 - ORAÇÃO DO DIA

SALMO RESPONSORIAL 84(85)

PR: 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. AS: Amem!

(CD Cantando os Salmos - Ano B Vol I Faixa 2 - Paulus)

PR:: O Senhor Jesus, que nos convida à
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama
à conversão. Reconheçamos ser pecadores
e invoquemos com confiança a misericórdia
e o perdão do Pai (pausa).
1. Senhor, servo de Deus, que libertastes a
nossa vida, / tende piedade de nós! Senhor,
tende piedade de nós!
2. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis
nossa fraqueza, / tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós!
3. Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes
obediente, / tende piedade de nós! Senhor,
tende piedade de nós!

II - Liturgia da Palavra

1- ACOLHIDA
PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.
AS: Amém!
PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós!
Após a saudação do Presidente, acende-se a
segunda vela da coroa do Advento, dizendo:
BENDITO SEJAIS, DEUS DA ESPERANÇA, PELA LUZ
DE CRISTO, SOL DE NOSSA VIDA, A QUEM
ESPERAMOS COM TODA A TERNURA DO CORAÇÃO.

A seguir pode-se cantar (CD Alegrai-vos
sempre no Senhor, faixa 3 – Paulus):
A luz virá, a luz virá / e resplandecerá o
novo dia!

Pode-se cantar o refrão orante: (CD
Celebrando o Dia do Senhor – Fasixa 14)
Estejamos atentos, / o Senhor vai nos
falar (2x). Boa notícia ele vem proclamar.
/ Fala, Senhor, o teu povo te escuta!

COMENTÁRIO

(Facultativo)

1ª LEITURA (Is 40,1-5.9-11)
Leitura do Livro do Profeta Isaias.
– 1Consolai o meu povo, consolai-o! - diz o
vosso Deus -. 2Falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que sua servidão
acabou e a expiação de suas culpas foi
cumprida; ela recebeu das mãos do Senhor
o dobro por todos os seus pecados. 3Grita

Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, /
e a vossa salvação nos concedei!
1.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.
2.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.
3.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.
2ª LEITURA (2 Pd 3,8-14)
Leitura da Segunda Carta de São Pedro.
– 8Uma coisa vós não podeis desconhecer,
caríssimos: para o Senhor, um dia é como
mil anos e mil anos como um dia. 9O Senhor
não tarda a cumprir sua promessa, como
pensam alguns, achando que demora. Ele
está usando de paciência para convosco.

Pois não deseja que alguém se perca, ao
contrário, quer que todos venham a converter-se. 10O dia do Senhor chegará como um
ladrão, e então os céus acabarão com barulho espantoso; os elementos, devorados pelas chamas, se dissolverão, e a terra será
consumida com tudo o que nela se fez. 11Se
deste modo tudo se vai desintegrar, qual
não deve ser o vosso empenho numa vida
santa e piedosa, 12enquanto esperais com
anseio a vinda do Dia de Deus, quando os
céus em chama se vão derreter, e os elementos, consumidos pelo fogo, se fundirão?
13O que nós esperamos, de acordo com a
sua promessa, são novos céus e uma nova
terra, onde habitará a justiça. 14Caríssimos,
vivendo nesta esperança, esforçai-vos para
que ele vos encontre numa vida pura e sem
mancha e em paz. – Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus!

PR: Irmãos e irmãs, recebemos a alegre
notícia de que Deus age entre nós para libertar-nos de toda escravidão. Acolhamos
com gratidão esse anúncio e respondamos
a ele com as nossas preces, dizendo:
AS: Vinde e salvai-nos, Senhor!
(A Comunidade pode elaborar as preces)
PR: Concluamos com a oração da Campanha da Evangelização:
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.
PR: Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém!

EVANGELHO (Marcos 1,1-8)
CD Liturgia VIII, faixa 9 - Paulus
Aleluia, aleluia! (bis)
Voz que clama no deserto: (bis) / “Preparailhe um caminho, (bis) / uma estrada ao
Senhor!” (bis)

III - Liturgia Eucarística
COMENTÁRIO - (Facultativo)

7 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
Prefácio: As duas vindas de Cristo
(Missal, página 406/482)

8 - PAI-NOSSO
PR: Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou:
AS: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome; venha a
nós o vosso reino, seja feita a vossa
vontade, assim na terra como no céu; o
pão nosso de cada dia nos daí hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas, assim
como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido, e não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal.
PR: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela
vossa misericórdia, sejamos sempre livres
do pecado e protegidos de todos os perigos,
enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo salvador.
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória
para sempre!

AS: Ele está no meio de nós!
✠ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Marcos.

CD Liturgia VIII, faixa 3 - Paulus
A nossa oferta apresentamos no altar /
e te pedimos: Vem, Senhor, nos libertar!

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos
vossos Apóstolos: eu vos deixo a paz, eu
vos dou a minha paz. Não olheis os nossos
pecados, mas a fé que anima vossa Igreja;
dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o
Espírito Santo. AS: Amém!

AS: Glória a vós, Senhor!

1. A chuva molhou a terra / o homem plantou um grão, / a planta deu flor e fruto, / do
trigo se fez o pão.

PR: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
AS: O amor de Cristo nos uniu!

2. O homem plantou videiras, / cercou-as
com seu carinho. / da vinha brotou a uva, /
da uva se fez o vinho.

(Se for oportuno, o presidente faz-se o convite:)

PR: O Senhor esteja convosco.

1Início

do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. 2Está escrito no livro do profeta
Isaías: 'Eis que envio meu mensageiro à tua
frente, para preparar o teu caminho. 3Esta é
a voz daquele que grita no deserto: “Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas!” 4Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de
conversão para o perdão dos pecados.
5Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro.
Confessavam os seus pecados e João os
batizava no rio Jordão. 6João se vestia com
uma pele de camelo e comia gafanhotos e
mel do campo. 7E pregava, dizendo: “Depois
de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu
nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. 8Eu vos batizei com
água, mas ele vos batizará com o Espírito
Santo.” – Palavra da Salvação.
AS: Glória a vós, Senhor!

4 – PROFISSÃO DE FÉ
5 - PRECES DA ASSEMBLEIA
‘

6 – PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS

3. Os frutos da nossa terra / e as lutas dos
filhos teus, / serão, pela tua graça / Pão vivo,
que vem dos céus.
4. Recebe, Pai, nossas vidas, / unidas ao
pão e vinho / e vem conduzir teu povo, / guiando-o no teu caminho.
PR: Orai, irmãos e irmãs...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício, para a glória do seu nome,
para o nosso bem e de toda a santa
Igreja!
PR: 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.
AS: Amém!

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudaivos em Cristo Jesus.
AS: Cordeiro de Deus que tirais o pecado
do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
mundo, tende piedade de nós. Cordeiro
de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.
PR: Felizes os convidados para a ceia do
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo!
AS: Senhor, eu não sou digno/a de que
entreis em minha morada, mas dizei uma
palavra e serei salvo/a!
CANTO DE COMUNHÃO
(CD: Liturgia VIII, faixa 4 - Paulus)
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.
Arrancastes do Egito esta videira / e expulsastes muita gente pra plantá-la; / Diante dela preparastes terra boa, / vinde
logo, Senhor, vinde depressa pra salvála!
2. Suas raízes se espalharam pela terra / e
os seus ramos recobriram o sertão. / Levantai-vos, vinde logo em nosso auxílio, / libertar-nos pela vossa compaixão!
3. Seus rebentos atingiram as montanhas, /
verdes mares, longos rio e palmeiras. /
Vinde logo, Senhor, Deus do universo, / visitai a vossa vinha e protegei-a!
4. Vossa mão foi que plantou esta videira, /
vinde cuidar deste rebento que firmastes! /
E aqueles que a cortarem ou queimarem /
vão sofrer ante o furor de vossa face.
5. Até quando ficaremos esperando? / Escutai a oração de vosso povo! / Vinde livrarnos e banir da nossa história / de bebermos
pranto amargo e copioso.
6. Estendei a vossa mão ao “protegido” /
que escolhestes para vós, o “Filho do Homem”! / E jamais vos deixaremos, Senhor
Santo, / dai-nos vida e louvaremos vosso
Nome!

9 - DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: 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. AS: Amém!

IV - Ritos Finais
10 – AVISOS DA COMUNIDADE
(A cargo das Equipes de Liturgia)

Visite o site da Diocese de Barreiras:
www.diocesedebarreiras.org.br

11 - BÊNÇÃO FINAL
PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós!

PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso. Pai
e Filho ✠ e Espírito Santo.
AS: Amém!
PR. ou Diácono: Glorificai a Deus com
vossa vida. Ide em paz, e o Senhor vos
acompanhe! AS: Graças a Deus!
CD Liturgia VIII, faixa 13 - Paulus
Como sol nasce da aurora, de Maria nascerá / aquele que a terra seca em jardim
converterá / Ó Belém, abre teus braços
ao Pastor que a ti virá! / Emanuel, Deus
conosco, vem ao nosso mundo, vem !
1. Ouve, ó Pastor do teu povo, / vem do alto
céu onde estás. / Emanuel, Deus conosco, /
vem ao nosso mundo, vem!
2. Vem teu rebanho salvar, / mostra o amor
que lhe tens! / Emanuel, Deus conosco, /
vem ao nosso mundo, vem!

12 - REFLEXÃO
O que prepara o caminho
Com este segundo domingo do Advento,
prossegue a preparação da Igreja para a celebração do Natal do Senhor. Lemos o trecho de Mc 1,1-8.
“Início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta
Isaias: ‘Eis que envio meu mensageiro à tua
frente para preparar o teu caminho. Esta é a
voz que grita no deserto: ‘preparai o caminho’ do Senhor endireitai as suas estradas
(Mc 1,1-8).
No evangelho de Marcos é muito significativo a palavra “Evangelho”. “Início do
evangelho” é o título e também o conteúdo
de todo o livro. “Evangelho” quer dizer “boa
notícia” e Jesus, aquele que estamos esperando a vinda, é o portador da boa notícia.
Jesus anunciará nas suas palavras e nas
suas ações que Deus ama a humanidade,
que os homens e mulheres são irmãos e
são destinados à solidariedade e à paz, ausência de guerras e abundância de todos
bens.
O povo de Israel precisa acolher, do melhor de todos os modos, a pessoa e o ministério do Filho de Deus. Eis que se apresenta
João Batista como precursor, como mensageiro. “Foi assim que João Batista apareceu
no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a
região da Judeia e todos os moradores de
Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no
rio Jordão”

“João não diz ‘virá um dia’, ou ‘está para
vir e não demora’ que já seria algo interessante. Mas afirma simples, direta e com segurança: ‘vem’, isto é, todos os dias, também agora. Deus vem agora. Mesmo se
você não percebe e não se dá conta. Deus
está a caminho. O infinito está escondido
em todos os cantos da terra. Existe para
quem sabe ver os céus refletindo numa gota
de orvalho. João sabe ver o caminho de
Deus, pastor de consolações, no pó das
nossas estradas, insinua que algo determinante está acontecendo, algo vital, Deus
está se encarnando” (Ermes Ronchi).
“João compara a sua atividade e a do
que virá: eu batizado com água, ele batizará
com o Espírito Santo. A água purifica o
corpo e não pode purificar a alma, engrandecer o interior. O que vem depois, possui o
Espírito Santo e pode batizar com este Espírito, que é a força e a vida de Deus. Do
Espírito de Deus, pode dispor somente
Deus e aquele que está a ele vinculado.
Com a purificação e o perdão dos pecados
estão eliminados todos os obstáculos. Com
o batismo no Espírito Santo é dada a comunhão com Deus, que é maior do que todos
os dons. Só Deus pode dar o Espírito Santo,
que é Deus mesmo (Klemens Stock).
João decidiu dedicar a sua vida para ajudar as pessoas a ter acesso ao Salvador. O
seu estilo tremendamente sóbrio (vestimentas e alimentação) deve ser um convite aos
cristãos para assumir uma vida austera,
condição para poder receber os bens do
Messias.
“Depois daquela tênue lâmpada do Precursor, veio a Luz claríssima de Cristo; depois da voz, veio a Palavra; depois do amigo
do esposo, o Esposo. O Senhor veio depois
daquele que lhe preparou um povo perfeito,
predispondo os homens, por meio da água
purificadora, para receberem o batismo do
Espírito” (São Gregório de Nazianzo).
São os dons que esperamos receber de
novo neste Natal. Seremos filhos no Filho
de Deus.
Dom Josafá Menezes da Silva
Bispo Diocesano de Barreiras
______________________________________

14 – LEITURAS DA SEMANA
2ªf.: Is 35,1-10; Sl 84; Lc 5,17-26; 3ªf, Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da América
Latina: Gl 4,4-7; Sl 95; Lc 1,39-47; 4ªf, Sta. Luzia: Is 40,25-31; Sl 102; Mt 11,28-30; 5ªf.: Is
41,13-20; Sl 144; Mt 11,11-15; 6ªf.: Is 48,17-19;
Sl 1; Mt 11,1619; Sábado: Eclo 48,1-4.911; Sl
79; Mt 17,10-13.

