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2º DOMINGO DO ADVENTO 

- COR ROXO - ANO C -  

     São Paulo, 05 de Dezembro de 2021 

     Missas: 07h30, 09h00, 10h30, 18h00, 19h30

     DOMINGO DO DÍZIMO      
 

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
 

Intenções da Celebração  
  

AMBIENTE: 

Coroa do Advento  

Acendimento: Velas do Altar e da Palavra – Mantra  
 

“PREPARAI O CAMINHO DO SENHOR, ENDIREITAI SUAS VEREDAS!” (Lc 3,4) 
 

Animador: Irmãos e irmãs sejam todos bem-vindos para celebrar juntos o mistério de nossa fé. 

Celebremos nesta Eucaristia a misericórdia e a bondade do Pai, manifestadas em Jesus. Por meio do 

testemunho de João Batista, Deus nos chama a preparar os caminhos para a chegada do Salvador. A 

Palavra nos convida a vestir o manto da justiça e crescer sempre mais no amor, em um caminho de 

conversão, a fim de fazermos a experiência da salvação de Deus. Alegres, cantemos: 
 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Urna de Intenções, Ministros da Palavra e Eucaristia, Acólitos e Padre 

SAUDAÇÃO: 
 

RITO DE ACENDIMENTO DA SEGUNDA VELA DO ADVENTO: 

Animador: Hoje, acendemos a Segunda Vela da Coroa do Advento. Eis que vem o Desejado das Nações, e toda a 

terra se encherá de Sua luz! Mais uma vela brilhará em nossa Coroa. Ele é a luz do alto, o Sol nascente que nos 

vem visitar. Preparemos os nossos caminhos para acolher o Senhor que vem!  
 

Padre: ORAÇÃO: Ó Deus onipotente, ao acendermos mais esta vela em honra do Advento do vosso Cristo, dai 

ao vosso povo esperar vigilante a sua chegada, para que, instruídos pelo próprio Salvador, corramos ao seu 

encontro com nossas lâmpadas acesas. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!  
Já estando acesa a primeira vela, após a Oração, um ministro acende uma vela no Altar e entrega ao Padre, que em seguida 

fará o acendimento, enquanto se canta 
 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 

ORAÇÃO DO DIA: 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

PRIMEIRA LEITURA: (Br 5,1-9) 

SALMO RESPONSORIAL: (Sl 125) 

R./ “Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria!”  

SEGUNDA LEITURA: (Fl 1,4-6.8-11) 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Toda a carne há de ver a salvação do nosso Deus!  

EVANGELHO: (Lc 3,1-6) 

HOMILIA:  

PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R./ VINDE, SENHOR, E SALVAI-NOS! 
 

1. “MARAVILHAS FEZ CONOSCO O SENHOR, EXULTEMOS DE ALEGRIA!” (Sl 125)  

Senhor, vós que revelastes a glória da vossa divindade, protegei o Papa Francisco, todo o clero e guiados 

pelo Espírito Santo possam conduzir a vossa Igreja, com segurança e fidelidade, no caminho do Evangelho. 

Nós vos suplicamos:  
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2. “DEUS GUIARÁ ISRAEL COM ALEGRIA, À LUZ DE SUA GLÓRIA!” (Br 5,9)  

Senhor, Luz das Nações, vós que por meio de João Batista, chamais todos à conversão, animai a humanidade 

e guiai a vossa Igreja para que, vivendo sua vocação missionária, seja sempre sinal de unidade e comunhão 

entre todas as pessoas, raças e culturas por caminhos de solidariedade e de paz. Nós vos suplicamos: 
 

3. “TODAS AS PESSOAS VERÃO A SALVAÇÃO DE DEUS!” (Lc 3,6) 

Senhor, vós que vindes para julgar o mundo e trazer a salvação, pela intercessão de Nossa Senhora do 

Sagrado Coração e São José, abençoai os devotos, guiai todas as famílias, para que saibam fazer de seus 

lares um ambiente de paz e concórdia, curai os doentes, confortai os corações tristes, acolhei em vossa 

glória os fiéis falecidos. Nós vos suplicamos: 
 

NESTE PRIMEIRO DOMINGO DO MÊS, DEDICADO AO DÍZIMO, REZEMOS JUNTOS A ORAÇÃO DO DIZIMISTA: 

Senhor, tudo recebemos de Vós, a vida e os bens, a luz do dia e a noite, o trabalho e o descanso, a vida Divina e o 

Amor, que nos tornam vossos filhos e membros da vossa Família, com a oferta do nosso Dízimo vos oferecemos 

os sofrimentos de Cristo, os seus méritos e a nossa vida para que, amando-vos e amando a nossos irmãos, sejamos, 

dignos de Vossa Bênção para nossa vida e a eternidade. Amém! 
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente da Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

ORAÇÃO DO LEMBRAI-VOS: 

AVISOS PAROQUIAIS: 

ANIVERSARIANTES: 
 

BENÇÃO DO PRESÉPIO: (Somente para o horário da Missa das 10h30) 

Animador: Estamos no Advento, na expectativa alegre, na espera jubilosa da vinda do Senhor Jesus. 

Vamos agora participar desta Benção do Presépio, para que seja um lugar de visitação e de oração.  
 

Enquanto padre reza o texto a seguir fazer um dedilhado... 

Padre: Irmãos e irmãs alegremos, pois vamos bendizer a Deus por ocasião da benção do nosso presépio. Este 

presépio nos lembra que Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Ele disse, com efeito: “Quem me vê, vê o 

Pai”. Ao venerarmos este presépio, levantemos os nossos olhos a Jesus Cristo que reina para sempre, com o Pai e 

o Espírito Santo. Amém!   
 

O Padre se dirige até o Presépio, com os acólitos, coroinhas, levando incenso e o asperge, para a aspersão enquanto se canta: 

Senhor, nós te esperamos, Senhor, não tardes mais, Senhor, nós te esperamos, vem logo, vem nos salvar! (bis) 
 

Padre: O Senhor esteja convosco! Todos: Ele está no meio de nós! 

Padre: A nossa proteção está no nome do Senhor! Todos: Que fez o céu e a terra! 
 

Padre: Oremos: Deus eterno e onipotente, Vosso Filho assumiu a condição humana, oferecendo-nos a graça 

da salvação. Abençoai este presépio que recorda o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador e tornai-nos 

dignos de participar de sua divindade. Ele que assumiu nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém!  
 
 

Terminada a Bênção Padre faz a aspersão e incensa o presépio, enquanto se canta: Ó Senhor: Aleluia! / Vem Messias: Maranatha!...  
 

Após a benção e aspersão do Presépio, o Padre retorna para o presbitério aspergindo a assembleia e também os símbolos 

do presépio que cada família vai enfeitar a sua casa. 
 

CRISTO NOS ENVIA 

BÊNÇÃO FINAL: 

CANTO FINAL:  
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