
 

 

 

 

 

 

SEGUNDO DOMINGO DO ADVENTO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 

 

Comentário inicial:  Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos(as). Neste Segundo Domingo 

do Advento de nosso Senhor, deixemo-nos guiar pelo Espírito, que é a força e vida que 

sustenta e orienta as nossas ações, N´Ela somos impulsionados, assim como nos profetas, a 

buscar a justiça para criarmos um mundo mais justo e fraterno. Iniciemos, cantando.  

Missa: Próprio do tempo do Advento – Missal Romano pg. 130 

Rito de acendimento da segunda vela da Coroa do Advento 

Anotações práticas 
Para o rito do acendimento da 2ª vela do Advento, escolher uma jovem para acender a segunda vela do Advento. 
Oração extraída dos roteiros homiléticos para o o Advento, da CNBB.pg. 20.  
 

ORAÇÃO: 

Senhor, que a luz desta segunda vela do Advento seja o sinal visível da vossa justiça, 
que continua a se fazer presente e transformadora em nosso mundo. Que ela nos dê 
a certeza de que nunca estivemos abandonados e que, envolvidos pela luz inabalável 
do vosso amor, somos nós, hoje, responsáveis por fazer florir a vossa justiça em meio 
à injustiça. Que a progressão no caminho da espera do vosso Filho nos ajude a deixar 
a inércia da contemplação passiva para abraçar a contemplação transformadora do 
discípulo que reconhece e assume o lugar no mundo. Amém. 
 

Ato Penitencial: Fórmula 1- Confiteor  

Hino de Louvor: Omite-se  

Primeira Leitura: Is 11, 1-10 

Salmo responsorial: Sl 71 (72) 

Segunda Leitura: Rm 15, 4-9 

Evangelho: Mt 3, 1-12 

 

 

 

 

 

 

ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS 

COMISSÃO ARQUIDIOCESANA DE LITURGIA 

PROPOSTA CELEBRATIVA PARA O TEMPO DO ADVENTO 

ANO A – DATA: 04 DE  DEZEMBRO DE 2022 

 



Oração dos fiéis 

Anotações práticas 
Escolher um casal para fazer a prece da Assembleia. Mulher (A) e o homem (B) da prece e assembleia responde: Vem 
caminhar com teu povo, Senhor! 

 

Celebrante: Com a alegria de quem peregrina ao encontro do Senhor, supliquemos que o Pai 

coloque em nós o seu Espírito e nos conceda peregrinar alegremente até o santuário do 

presépio para nos encontrar com o Senhor.  

Resposta: Vem caminhar com teu povo, Senhor! 

 

1 – (A) Nós reconhecemos que nem sempre peregrinamos em caminhos retos, da justiça, da 

paz e do bem. (B) Vinde, Senhor Jesus, e concedei-nos a graça de acolher o vosso Espírito 

Santo. Nós te suplicamos: 

Resposta: Vem caminhar com teu povo, Senhor! 

 

2 – (A)Tantas vezes nossas obras e nossas atitudes não correspondem aos ensinamentos do 

Evangelho. (B) Vinde, Senhor Jesus, e concedei-nos o dom da Sabedoria. Nós te suplicamos: 

Resposta: Vem caminhar com teu povo, Senhor! 

 

3- (A) Ajudai-nos a viver como servidores uns dos outros, para que nossas obras 

testemunhem nossa esperança. (B) Vinde, Senhor Jesus, e concedei-nos o dom da fortaleza.  

Nós te suplicamos: 

Resposta: Vem caminhar com teu povo, Senhor! 

 

4- (A) Vosso profeta João Batista anunciou um tempo novo e nos convidou a produzir frutos 

de quem tem em si o vosso Espírito Santo. (B) Vinde, Senhor Jesus, e concedei-nos o dom da 

ciência. Nós te suplicamos: 

Resposta: Vem caminhar com teu povo, Senhor! 

 

5- (A) Rezemos para que as organizações de voluntariado e promoção humana encontrem 

pessoas desejosas de empenhar-se pelo bem comum e procurem caminhos sempre novos de 

colaboração a nível internacional. (B) Vinde, Senhor Jesus, e concedei-nos o dom da paz e do 

amor. Nós te suplicamos: 

Resposta: Vem caminhar com teu povo, Senhor! 

 

Celebrante: Purificai-nos e renovai em nós o Batismo do Espírito Santo, para que nossas obras 

e nossas vidas sejam acolhidas por vós, peregrinando ao vosso encontro na simplicidade do 

santuário do presépio. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.  
 

Prefácio do Advento: I e IA (Missal Romano - pg. 406 ou 407) 

Oração Eucarística: I , II ou III (procurar não repetir as Orações Eucarísticas) 

  


