
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 2º Domingo do Advento 

Ano C – Roxo 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 57  -  09/12/2018 
  

Espaço simbólico: su-
gerimos continuar com 
uma coroa com as 
quatro velas e do pre-
sépio montado ao 
longo do Advento. Se 

uma das velas for vermelha, cor que simbo-
liza o amor, pode-se acendê-la neste se-
gundo domingo. O presépio recebe a grama 
ou serragem verde, plantas e água. Conti-
nua a orientação de uso discreto de flores 
na composição do espaço celebrativo. 

 

 

 

I Ritos Iniciais 
 

 
COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

CD Liturgia VIII, faixa 1 - Paulus  
 

1. Quando virá, Senhor, o dia / em que apa-
reça o Salvador / e se efetue a profecia: / 
"Nasceu do mundo o Redentor"? 
 

Orvalhai lá do alto, ó céus, / e as nuvens 
chova o Justo! 
 

2. Aquele dia prometido, / a antiga fé de nos-
sos pais, / dia em que o mal será banido, / 
mudando em risos nossos ais! 
 

3. Quando, felizes, o veremos, / no firma-
mento despontar / e a espargir clarões su-
premos, / da terra as trevas dissipar? 
 

4. Filha de reis, ó virgem pura, / sai da mo-
desta posição. / Em ti, embora criatura, / de 
Deus se fez a encarnação! 
 

1- ACOLHIDA  
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.  AS:  Amém! 
 

PR:  A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo, esteja convosco. 
 

AS:  Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo! 
 

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 Ofício Divino das 
Comunidades - Refrãos Meditativos 1, faixa 4):  
 

Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, / 
inunda meu ser, permanece em nós. (2x) 
 

2- ATO PENITENCIAL 
 

PR: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede 
por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos 
o nosso espírito ao arrependimento para 
sermos menos indignos de aproximar-nos 
da mesa do Senhor (pausa): 
  

1. Senhor, servo de Deus, que libertastes a 
nossa vida, / tende piedade de nós! Senhor, 
tende piedade de nós! 
AS: Senhor, tende piedade de nós. 
 

2. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis 
nossa fraqueza, / tende piedade de nós! 
Cristo, tende piedade de nós! 
AS: Cristo, tende piedade de nós. 
 

3. Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes 
obediente, / tende piedade de nós! Senhor, 
tende piedade de nós! 
AS: Senhor, tende piedade de nós. 
 

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

3 - ORAÇÃO DO DIA 
 

PR: Ó Deus todo-poderoso e cheio de mise-
ricórdia, nós vos pedimos que nenhuma ati-
vidade terrena nos impeça de correr ao en-
contro 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! 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 

1ª LEITURA  (Br 5,1-9) 
 

Leitura do Livro do Profeta Baruc. 
1Despe ó Jerusalém, a veste de luto e de afli-
ção, 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. 3Deus mos-
trará teu esplendor, ó Jerusalém, a todos os 
que estão debaixo do céu. 4Receberás de 
Deus este nome para sempre: “Paz-da-jus-
tiça 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 ter-se lembrado deles. 
6Saíram de ti, caminhando a pé, levados pe-
los inimigos. Deus os devolve a ti, conduzi-
dos com honras, como príncipes reais. 
7Deus ordenou que se abaixassem todos os 
altos montes e as colinas eternas, e se en-
chessem 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 Is-
rael, por ordem de Deus. 9Sim, Deus guiará 
Israel, com alegria, à luz de sua glória, ma-
nifestando a misericórdia e a justiça que dele 
procedem.   – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  

 
SALMO  RESPONSORIAL  125(126) 
 

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

 
Maravilhas fez conosco o Senhor, / exul-
temos de alegria! 
 

1. Quando o Senhor reconduziu nossos ca-
tivos, / parecíamos sonhar; / encheu-se de 
sorriso nossa boca, / nossos lábios, de can-
ções. 
 

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 tor-
rentes no deserto. / Os que lançam as se-
mentes entre lágrimas, / ceifarão com ale-
gria. 
 

4. Chorando de tristeza sairão, / espalhando 
suas sementes; / cantando de alegria volta-
rão, / carregando os seus feixes! 
 
2ª LEITURA  (Fl 1,4-6.8-11) 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipen-
ses. – Irmãos: 4Sempre em todas as minhas 
orações rezo por vós, com alegria, 5por 



‘ 

  

causa da vossa comunhão conosco na divul-
gação 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 ao dia de Cristo Je-
sus. 8Deus é testemunha de que tenho sau-
dade 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 conhe-
cimento 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. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (Lucas 3,1-6) 
 

CD Liturgia VIII, faixa 9 - Paulus  
 

Aleluia, aleluia! (2x) 
 

Voz que clama no deserto: (2x) /  “Preparai-
lhe um caminho, (2x) / uma estrada ao Se-
nhor!” (2x) 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 

✠ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

   1No décimo quinto ano do império de Tibé-
rio César, quando Pôncio Pilatos era gover-
nador da Judéia, Herodes administrava a 
Galileia, seu irmão Filipe, as regiões da Itu-
reia e Traconítide, e Lisânias a Abilene; 
2quando Anás e Caifás eram sumos sacer-
dotes, foi então que a palavra de Deus foi 
dirigida a João, o filho de Zacarias, no de-
serto. 3E ele percorreu toda a região do Jor-
dão, pregando um batismo de conversão 
para o perdão dos pecados, 4como está es-
crito 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 pas-
sagens tortuosas ficarão retas e os cami-
nhos acidentados serão aplainados. 6E to-
das as pessoas verão a salvação de Deus”. 
– Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
4 – PROFISSÃO DE FÉ  
 

5 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, dispostos a abrir-nos à 
voz de João Batista, a qual desperta em nós 
o desejo de percorrer o caminho da conver-
são e da paz, dirijamos nossas preces a 
Deus, dizendo: 

  

AS:  Vinde. Senhor, e salvai-nos! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR:  Concluamos com a oração da Campa-
nha 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 co-
rações a resposta da fé. 
   

PR:  Por Cristo, nosso Senhor. 
AS:  Amém!  

 
 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 

 
6 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 

CD Liturgia VIII, faixa 3 - Paulus  
 

A nossa oferta apresentamos no altar / 
e te pedimos: Vem, Senhor, nos libertar! 
 

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

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

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, / gui-
ando-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! 

  
7 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
Prefácio: Cristo, Senhor e juiz da história  
(Missal, página 407/482) 

 
8 - PAI-NOSSO 
 

PR:  Rezemos com amor e confiança a ora-
ção que o Senhor nos ensinou: 
 

AS: Pai nosso... 
 

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, aguarda-
mos a vinda de Cristo salvador. 
 

AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre! 
 

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! 
 

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

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

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudai-
vos 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 IV, faixa 7 - Paulus)  
 

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, / Coro: Louva o Se-
nhor 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 desman-
cham, / 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! 

 
9 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 
PR:  Alimentados pelo pão espiritual, nós 
vos suplicamos, ó Deus, que, pela participa-
ção 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: 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.  
AS:  Amém! 
 

PR: Que durante esta vida ele vos torne fir-
mes na fé, alegres na esperança, solícitos 
na caridade.  
AS:  Amém! 
 

PR: Alegrando-vos agora pela vinda do Sal-
vador feito homem, sejais recompensados 
com a vida eterna, quando vier de novo em 
sua glória.  
AS:  Amém! 
 

PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso. Pai 

e Filho ✠ e Espírito Santo. 

AS:  Amém! 
 

PR. ou Diácono: Ide em paz, e o Senhor 
vos acompanhe!  
AS:  Graças a Deus! 

 
LOUVOR FINAL  
 

CD Liturgia VIII, faixa 13 - Paulus  
 

Como sol nasce da aurora, de Maria nas-
cerá / aquele que a terra seca em jardim 
converterá / Ó Belém, abre teus braços ao 
Pastor que a ti virá! / Emanuel, Deus co-
nosco,  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 
 

Preparai o caminho do Senhor 
 

 Final de semana abençoado pelas chu-
vas, mas também pelas celebrações e ativi-
dades nas igrejas da Diocese de Barreiras. 
Crismas em Riachão das Neves e Roda Ve-
lha exigirão a presença do Bispo Diocesano.  
 Enquanto isso, vamos aprofundando a 
nossa preparação para celebrar o Advento 
de Nosso Senhor Jesus. É cheia de espe-
rança e de alegria a mensagem deste se-
gundo domingo. 
 Lemos São Lucas que começa assim: 
“No décimo-quinto ano do império de Tibério 
César (anotação cronológica). Pilatos era 
governador da Judéia, Herodes adminis-
trava a Galiléia, seu irmão Filipe, as regi-
ões... Anás e Caifás eram os sumo-sacerdo-
tes”. São mencionadas sete autoridades: im-
perador de Roma, seus reis e subalternos e 
os dois sumo-sacerdotes. Essas são as eli-
tes e todos os demais carecem de poder e 
de prestígio. Essas autoridades trabalham 
para Roma e não para o povo. 
 Esta é a indicação cronológica e mun-
dana. Dentro desse quadro, eis que inter-
vém o Senhor Deus. “A palavra de Deus foi 
dirigida a João, o filho de Zacarias no de-
serto”.  Significa que dentro do panorama 
histórico, Deus está definitivamente decidido 
a fazer algo, a colocar um fato novo.  
 Então, a Palavra de Deus vem nesta si-
tuação concreta e se dirige a pessoas tam-
bém reais e não são aquelas institucionali-
zadas.  É consolador que Deus entre através 
de Jesus de Nazaré na nossa história e que 
traga a sua salvação para povos todos que 
estão sob o regime dos poderosos deste 
mundo.  

 João Batista vai viver no deserto, vai pro-
curar a alegria espiritual, proteger e progre-
dir na vida interior, buscar a pureza - não be-
berá vinho, nem bebidas inebriantes - mas 
esta ausência de coisas mundanas será 
compensada com a plenitude do Espírito 
Santo.  
 João prega conversão, mas exige a rea-
lização de um gesto: “batismo”. Era um mer-
gulho no Rio Jordão. Trata-se de sepultar 
em Cristo os vícios para ressurgir com Ele 
para uma vida nova. Com Jesus tem início 
uma vida nova. Caminhar com Cristo para a 
vida eterna. Trata-se de entrar pelo caminho 
que conduz a Deus e aos irmãos. É retornar 
para ele! “Esta é voz que grita no deserto... 
preparai o caminho do Senhor”. 
 “Despe, ó Jerusalém, a veste de luto e 
aflição, e reveste, para sempre, os adornos 
da glória da vinda de Deus. Cobre-te com o 
manto da justiça que vem de Deus e põe na 
cabeça o diadema da glória do eterno” (Br 
5,1-2). Jerusalém é uma cidade enlutada, 
porque foi devastada pelos invasores e os 
seus filhos foram conduzidos, prisioneiros, 
escravos, para o exílio na Babilônia. O Se-
nhor convida a cidade para depor as vestes 
de tristeza e revestir-se com o esplendor da 
glória, que vem de Deus. 
 A imagem é uma mulher entristecida que 
perdeu os seus filhos e o esposo, ficou aban-
donada e agora algo acontece. Ela será es-
posa, mãe e rainha! 
 Mudando a situação, muda o nome: uma 
nova identidade. 
 “Tenho certeza de que aquele que come-
çou em vós uma boa obra há de levá-la à 
perfeição até o dia de Cristo Jesus” (Fil 1,6). 
 Em Cristo nós, progredimos do lugar em 
que estamos para chegar à perfeição. Esse 
é o resultado da vinda do Senhor e da efu-
são do Espírito Santo na Igreja. 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

______________________________________ 
 

13 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf.: Is 35,1-10; Sl 84; Lc 5,17-26; 3ªf.: Is 40,1-
11; Sl 95; Mt 18,12-14; 4ªf, Nossa Senhora de 
Guadalupe, Padroeira da América Latina: Gl 
4,4-7; Sl 95; Lc 1,39-47; 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. 
 
 

http://www.diocesedebarreiras.org.br/

