COR LITÚRGICA: ROXA

ANO XX - 06/12/2020 - Nº 1160- ANO LITÚRGICO B

2° DOMINGO DO ADVENTO
ANIMADOR(A): A liturgia do segundo domingo do Advento, através da
pregação de João Batista, constitui um
veemente apelo ao reencontro do ser
humano com seu Criador; à conversão.
Deus, fonte de ternura e compaixão,
está sempre disposto a nos oferecer
inícios de boas novas grávidas de
liberdade, novos recomeços e horizontes intermináveis de vida. Neste tempo
de espera vigilante e operosa para a
celebração do Natal do Senhor, a Igreja
nos recorda que preparar a vinda de
Jesus exige transformação radical da
nossa vida, dos nossos valores e da
nossa mentalidade.

RITOS INICIAIS
1. CANTO INICIAL
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! (2x)
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!
2. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
Ao critério do presidente

3. RITO DA COROA DO ADVENTO
ANIMADOR(A): Mais uma vez nos
encontramos, diante da Coroa do
Advento para recordar o significado
deste tempo litúrgico. Hoje acendemos a segunda vela, que prefigura o
tempo de conversão que suscita em
nós o desejo de preparar os caminhos
do Senhor.

CANTO:
Outra vela, na coroa acendemos,
penitentes, nos caminhos do Senhor. /
Consolando os aflitos, busquemos
novos céus e nova terra, com ardor!
Refrão: Meus irmãos, penitência e
oração/Arrumemos nossa casa co'alegria!/Logo a ela, o Senhor vai chegar
pelo ventre imaculado de Maria.
PR.: Oremos: Senhor, acendemos a
segunda vela desta Coroa para que
possamos preparar nossos corações
para o advento do Vosso Filho. Protegei-nos, ó Deus, dos maus costumes e
inflamai nossos corações a uma contínua conversão de vida, para que,
servindo-vos em nossos irmãos, fujamos das trevas do pecado e, instruídos
pelo próprio Salvador, corramos ao seu
encontro com nossas lâmpadas acesas. Por Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém!
4. ATO PENITENCIAL
PR.: No dia em que celebramos a
vitória de Cristo sobre o pecado e a
morte, também nós somos convidados
a morrer ao pecado e ressurgir para
uma vida nova. Reconheçamo-nos
necessitados da misericórdia do Pai.
Silêncio Orante

Senhor, que viestes ao mundo para nos
salvar, tende piedade de nós. / Cristo,
que continuamente nos visitais com a
graça do vosso Espírito, tende piedade
de nós. / Senhor, que vireis um dia
para julgar as nossas obras, tende
piedade de nós.
Senhor, tende piedade! / Cristo,
tende piedade de nós. / Senhor,
piedade, piedade de nós. (2x).
PR.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
AS.: Amém.

5. ORAÇÃO DO DIA
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.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
6. PRIMEIRA LEITURA (Is 40,1-5.9-11)
Leitor(a): Leitura do Livro do Profeta
Isaías.
1
"Consolai 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 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.
11
Como 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.

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 84)
Refrão: Mostrai-nos, ó Senhor,
vossa bondade, e a vossa salvação
nos concedei!
SOLISTA: Quero ouvir o que o Senhor
irá falar: é a paz que ele vai anunciar.
Está perto a salvação dos que o temem,
e a glória habitará em nossa terra.
SOLISTA: 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.
SOLISTA: 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.
8. SEGUNDA LEITURA (2Pd 3,8-14)
Leitor(a): Leitura da Segunda Carta de
São Pedro
8
Uma coisa vós não podeis desconhecer, caríssimos: para o Senhor, um dia é
como mil anos e mil anos como um dia.
9
O 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
desse 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 nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre
numa vida pura e sem mancha e em
paz. Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus!
9. ACLAMAÇÃO
Refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
1. Preparai o caminho do Senhor,
endireitai suas veredas! / Toda a carne
há de ver a salvação de nosso Deus.

10. EVANGELHO (Mc 1,1-8)
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Marcos.
AS.: Glória a vós, Senhor!
PR.: 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.
8
Eu vos batizei com água, mas ele vos
batizará com o Espírito Santo". Palavra
da Salvação.
AS.: Glória a vós, Senhor!

3. Pelos discípulos e discípulas de
Cristo: para que trilhando o caminho
da conversão apontem os caminhos
dos novos céus e da nova terra, rezemos ao Senhor:
4. Por todos os doentes de nossa
comunidade: para que experimentem
a graça da divina consolação pela
nossa proximidade e oração, rezemos
ao Senhor:
PR.: Senhor, nosso Deus, que não
cessais de chamar à conversão os que
foram batizados na água e no Espírito
Santo, fazei-nos acolher com verdadeira fé Aquele que João Batista anunciou
com a palavra e a vida. Por Cristo
Senhor nosso.
AS.: Amém.

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
* Na Celebração da Palavra

PARTILHA FRATERNA
PR.: Tendo celebrado a Palavra de
Deus, preparemo-nos para receber a
sagrada Comunhão, penhor de vida
eterna. Partilhemos com alegria e
gratuidade os dons que recebemos de
Deus. Cantemos:

11. HOMILIA / REFLEXÃO
12. PROFISSÃO DE FÉ
13. PRECES DA COMUNIDADE
* Sugere-se que a equipe de liturgia formule preces que expressem a vida da
comunidade.

PR.: Irmãos e irmãs caríssimos, Deus
vem realizar na humanidade o seu
reino de justiça e de paz. Supliquemoslhe, então, com confiança:
AS.: Vinde, Senhor, salvar vosso
povo!
1. Pela Igreja de Deus: para que,
movida pelo convite de João Batista,
renove seu impulso missionário e
afaste de si tudo o que impede o cumprimento da missão evangelizadora,
rezemos ao Senhor:
2. Pela nossa comunidade: para que
saiba se preparar para o Natal com
gestos de partilha, de doação e despojamento, rezemos ao Senhor.

ORAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS
PR.: Iniciemos nosso louvor e ação de
graças acolhendo em nosso meio
Jesus Eucarístico, pão vivo e garantia
de nossa ressurreição.
(O ministro traz o Pão consagrado e o
coloca sobre o altar, podendo-se cantar:)

O Pão da Vida, a Comunhão, / nos
une a Cristo e aos irmãos. / E nos
ensina abrir as mãos / para partir,
repartir o pão. (bis)
1. Lá no deserto a multidão / com
fome segue o Bom Pastor. / Com sede
busca a nova palavra: / Jesus tem pena
e reparte o pão.
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Demos graças ao Senhor, nosso
Deus.
AS.: É nosso dever e nossa salvação.
PR.: É muito bom te louvar, ó Deus

bondoso e fiel! Desde o começo do
mundo, tu te revelaste aos antigos
pais e mães da nossa fé como Deus
santo e amigo da humanidade. Por
meio dos profetas, falaste ao povo da
primeira aliança e tua palavra se cumpriu em Jesus teu Filho amado, a quem
esperamos.
As.: Vem, Cristo Jesus, vem! Vem,
amado Senhor!
PR.: João Batista, lá no deserto, apontou para nós o Messias e deu testemunho de sua luz. Maria, recebendo o
anúncio do anjo, ficou grávida do
Verbo. Hoje, teu povo reunido em
louvação é sinal de que teu reino está
chegando. Acolhe nosso desejo de
sermos unidos em Jesus Cristo e de
vermos brilhar em nossa humanidade
o esplendor da sua luz.
As.: Vem, Cristo Jesus, vem! Vem,
amado Senhor!
PR.: Apressa o tempo da vinda do teu
reino. Recebe o louvor de todo o universo e a prece que elevamos a ti com
as palavras que Cristo nos ensinou:
AS.: Pai Nosso...
*Segue-se o Rito da Paz

PR.: Vamos repartir entre nós este Pão
consagrado, memória viva do corpo de
Jesus, a quem esperamos vigilantes.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
AS.: Senhor, eu não sou digno...

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE APRESENTAÇÃO DAS
OFERENDAS
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
frutos,do trigo se fez o pão.
2. O homem plantou videiras, cercouas 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,
guiando-o no teu caminho.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
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
16. ORAÇÃO EUCARISTICA V
Prefácio do Advento I (Missal Romano
p. 406)

PR.: Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor,
Pai santo, Deus eterno e todopoderoso, por Cristo, Senhor nosso.
Revestido da nossa fragilidade, ele
veio a primeira vez para realizar seu
plano de amor e abrir-nos o caminho
da salvação. Revestido de sua glória,
ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje, vigilantes, esperamos.
Por essa razão, agora e sempre, nos
unimos aos anjos e a todos os santos,
cantando (dizendo) a uma só voz:
AS.: Santo, Santo, Santo...
PR.: Senhor, vós que sempre quisestes
ficar muito perto de nós, vivendo
conosco no Cristo, falando conosco
por ele, mandai vosso Espírito Santo, a
fim de que as nossas ofertas se mudem
no Corpo † e no Sangue de nosso
Senhor Jesus Cristo.
AS.: Mandai vosso Espírito Santo!
PR.: Na noite em que ia ser entregue,
ceando com seus apóstolos, Jesus,
tendo o pão em suas mãos, olhou para o
céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, no fim da ceia,
tomou o cálice em suas mãos, deu
graças novamente e o entregou 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!
PR.: Eis o mistério da fé!

AS.: Toda vez que se come deste
Pão, toda vez que se bebe deste
Vinho, se recorda a paixão de Jesus
Cristo e se fica esperando sua volta.
PR.: Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor,
sua ressurreição e ascensão; nós queremos a vós oferecer este Pão que
alimenta e que dá vida, este Vinho que
nos salva e dá coragem.
AS.: Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
PR.: E quando recebermos Pão e
Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo,
para sermos um só povo em seu amor.
AS.: O Espírito nos una num só corpo!
PR.: Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao
céu, cada dia renovando a esperança
de chegar junto a vós, na vossa paz.
AS.: Caminhamos na estrada de
Jesus!
PR.: Dai ao santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na Fé e na Caridade, e a Marco Aurélio, que é bispo
desta Igreja, a Evaristo, bispo da Prelazia de Marajó, nossa igreja irmã, muita
luz para guiar o seu rebanho!
AS.: Caminhamos na estrada de
Jesus!
PR.: Esperamos entrar na vida eterna
com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, que na vida
souberam amar Cristo e seus irmãos.
AS.: Esperamos entrar na vida eterna!
PR.: A todos que chamastes pra outra
vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos
braços, acolhei-os. Que vivam para
sempre bem felizes no reino que pra
todos preparastes.
AS.: A todos dai a luz que não se
apaga!
PR.: E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai
força para construirmos juntos o vosso
reino que também é nosso.
PR.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a
vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e
toda a glória, agora e para sempre.
AS.: Amém!

17. RITO DA COMUNHÃO
ORAÇÃO DO PAI-NOSSO
PR.: O Senhor nos comunicou o seu
Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos:
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 dai 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
do Cristo Salvador.
AS.: Vosso é o reino, o poder e a
glória para sempre!
ORAÇÃO PELA PAZ
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
convosco.
AS.: O amor de Cristo nos uniu.
A saudação e antífona de comunhão
ficam a critério do presidente

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.

18.CANTO DA COMUNHÃO
Vem ó Senhor com o teu povo caminhar / Teu corpo e sangue, vida e força
vem nos dar
1. A Boa Nova proclamai com alegria, /
Deus vem a nós, Ele nos salva e nos
recria / E o deserto vai florir e se alegrar / da terra seca, flores, frutos vão
brotar
2. Eis nosso Deus, e Ele vem para salvar, / com sua força vamos juntos caminhar / E construir um mundo novo e
libertado / do egoísmo, da injustiça e
do pecado
3. Uma voz clama no deserto com
vigor: / Preparai hoje os caminhos do
Senhor! / Tirai do mundo a violência e
ambição / que não vos deixam ver no
outro o vosso irmão
4. Distribuí os vossos bens com igualdade, / fazei na terra germinar fraternidade / O Deus da vida marchará com o
seu povo / e homens novos viverão
num mundo novo
5. Vem ó Senhor, ouve o clamor de tua
gente / que luta e sofre, porém crê que
estás presente / Não abandones o teu
povo, Deus fiel/ porque teu nome é
Deus - conosco: Emanuel
19. ORAÇÃO DEPOIS DA
COMUNHÃO
PR.: Alimentados pelo pão espiritual,
nós vos suplicamos, ó Deus, que, pela
nossa participação nessa Eucaristia,
nos ensineis a julgar com sabedoria os
valores terrenos e colocar nossas
esperanças nos bens eternos. Por
Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém.

RITOS FINAIS
20. BÊNÇÃO FINAL
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.

PR.: Que durante esta vida ele vos
torne firmes na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade.
PR.: Alegrando-vos agora pela vinda
do Salvador feito homem, sejais
recompensados com a vida eterna,
quando vier de novo em sua glória.
PR.: Abençoe-vos Deus todopoderoso, Pai e Filho † e Espírito
Santo.
AS.: Amém!
A despedida fica a critério do presidente

LITURGIA DA PALAVRA DE CADA DIA:

06 A 12 DE DEZEMBRO 2020
DOM. – 06.12.11.20 – 2º DOMINGO
DO ADVENTO ANO B – Is 40, 1-5.11:
Sl 84(85), 9ab-14(R/.8);2Pd 3, 8-14;
Mc 1, 1-8 – Endireitai as estradas do
Senhor. 2ªf – 07.12.20 – 2ª SEMANA DO
ADVENTO ANO B – S. Ambrósio – Is
35, 1-10; Sl 84(85), 9ab-14(R/. Is
35,4d); Lc 5, 17-26
3ªf – 08.12.20 – 2ª SEMANA DO
ADVENTO ANO B – Solenidade da
Imaculada Conceição – Gn 3, 915.20; Sl 97(98), 1-4(R/. 1a); Ef 1, 36.11-12; Lc 1, 26-38
4ªf – 09.12.20 – 2ª SEMANA DO
ADVENTO ANO B – S. Juan Diego – Is
40, 25-31; Sl 102(103), 1-4.8.10(R/.
1a); Mt 11, 28-30
5ªf – 10.12.20 – 2ª SEMANA DO
ADVENTO ANO B – Is 41, 13-20; Sl
144(145(, 1,9-13ab(R/. 8); Mt 11,
11-18
6ªf – 11.12.20 – 2ª SEMANA DO
ADVENTO ANO B – S. Dâmaso I – Is
48, 17-19; Sl 1, 1-4.6(R/. cf Jo
8,12);Mt 11, 16-19
SÁB. 12.12.20 – 2ª SEMANA DO
ADVENTO ANO B – N. Senhora de
Guadalupe – Gl 4, 4-7; Sl 95(96), 13.10(R/. 3a); Lc 1, 39-47
Fonte: Ano Litúrgico – Editora Ave-Maria
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