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2º DOMINGO DO ADVENTO 

- COR ROXA - ANO B - 
 

São Paulo, 06 de Dezembro de 2020 
 

Missa Sábado: Missa com crianças 

17h00 (Equipe: 09h00)  
 

Missa Domingo:  
10h30 (Equipe: 07h30)  

            18h00 (Equipe: 19h30) 
 

 

Equipe de Contingenciamento: 

Pastorais: Terço – Horário: 10h30 

       Enfermos – Horário: 18h00 

AMBIENTE:  

Coroa do Advento 

Intenções da Celebração 

Acendimento: Velas do Altar e da Palavra – Mantra  

 

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

 

“PREPARAI O CAMINHO DO SENHOR, ENDIREITAI SUAS ESTRADAS” (Mc 1,3) 
 

Animador: Irmãos e irmãs, na feliz expectativa da vinda do Senhor, sejam todos bem-vindos, para 

celebrar o mistério de nossa fé. Nesta celebração Eucarística, somos convidados a preparar os caminhos 

para o Senhor que virá. Não sabemos quando acontecerá esta chegada, por isso neste tempo de espera, 

trilhando o caminho de Jesus, devemos estar atentos e dispostos a semear o amor e a solidariedade para 

que se tornem cada vez mais realidade entre nós. Alegres cantemos:    
  

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Procissão com Ministros da Palavra, Eucaristia, Acólitos, Cruz, Urna de Intenções 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! 
 

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) 

1ª LEITURA (Is 40,1-5.9-11)  

SALMO RESPONSORIAL: (85/84) 

R. “Mostra-nos, ó Senhor vossa bondade/ e a vossa salvação nos concedei!” 

2ª LEITURA (2Pd 3,8-14) 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Aleluia, aleluia, aleluia!  

Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Toda carne há de ver a salvação do nosso Deus. (Lc 3,4.6) 

EVANGELHO (Mc 1,1-8)  
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HOMILIA:  

PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R. Vinde e salvai-nos, Senhor! 

  
1. “Consolai o meu povo, consolai-o diz o vosso Deus” (Is 40-1)               
Senhor de toda a consolação, que através do Papa, bispos e padres de vossa Igreja nos fala com amor e 

ternura, fazei que a Igreja sempre mais comprometida com a causa do povo sofrido de hoje, que está 

vivendo situações tão adversas, seja uma voz de esperança que aponta um caminho novo de solidariedade, 

justiça e paz. Nós vos pedimos: 

 

2. “Eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho” (Mc 1,2)  
Deus salvador, ajudai a todos os cristãos, para que neste tempo de Advento, estejam mais atentos em 

cumprir fielmente vossa vontade, e se esforcem para construir uma sociedade mais fraterna, onde todos 

são valorizados e acolhidos, e apontai o caminho da conversão e da fé para os que andam afastados  do 

Evangelho do vosso Filho.  Nós vos pedimos: 

 

3. “Mostrai-nos Senhor Vossa bondade” (Sl 84/ 85) 
Senhor bondoso e compassivo Filho da Virgem Maria, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado 

Coração, protegei os devotos, abençoai os jovens, as famílias, curai os doentes, consolai os corações 

desanimados e abatidos em meio ao cansaço e sofrimentos causados pela pandemia, para que sejam 

amparados e confortados pela graça divina. Nós vos pedimos: 

 

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 de Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

ORAÇÃO DO LEMBRAI-VOS  

AVISOS PAROQUIAIS: 

ANIVERSARIANTES: 
 

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL:  

CANTO FINAL: 
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