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II  Domingo do Advento
Ano B

Quem é esse que “vai chegar depois de mim”?

PrPrPrPrPreparepareparepareparai o Cai o Cai o Cai o Cai o Caminho...aminho...aminho...aminho...aminho...



— 26 —



— 27 —

2.º Domingo do Advento
(Preparai o Caminho...)

1.ª Leit. – Bar 5, 1-9;
Salmo – Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6;
2.ª Leit. – Filip 1, 4-6. 8-11;
Evangelho – Mc 1, 1-8.

Podemos situar o tema deste Domingo à volta da missão profética.
Ela é um apelo à conversão, à renovação, no sentido de eliminar todos os
obstáculos que impedem a chegada do Senhor ao nosso mundo e ao
coração dos homens. Esta missão é uma exigência que é feita a todos os
baptizados, chamados – neste tempo em especial – a dar testemunho da
salvação/libertação que Jesus Cristo veio trazer.

O evangelho apresenta-nos o profeta João Baptista, que convida os
homens a uma transformação total quanto à forma de pensar e de agir,
quanto aos valores e às prioridades da vida. Para que Jesus possa cami-
nhar ao encontro de cada homem e apresentar-lhe uma proposta de sal-
vação, é necessário que os corações estejam livres e disponíveis para
acolher a Boa Nova do Reino. É esta missão profética que Deus conti-
nua, hoje, a confiar-nos.

A primeira leitura sugere que este “caminho” de conversão é um
verdadeiro êxodo da terra da escravidão, para a terra da felicidade e da
liberdade. Durante o percurso, somos convidados a despir-nos de todas
as cadeias que nos impedem de acolher a proposta libertadora que Deus
nos faz. A leitura convida-nos, ainda, a viver este tempo numa serena
alegria, confiantes no Deus que não desiste de nos apresentar uma pro-
posta de salvação, apesar dos nossos erros e dificuldades.

A segunda leitura chama a atenção para o facto de a comunidade
se dever preocupar com o anúncio profético e dever manifestar, em con-
creto, a sua solidariedade para com todos aqueles que fazem sua a causa
do Evangelho. Sugere, também, que a comunidade deve dar um verda-
deiro testemunho de caridade, banindo as divisões e os conflitos: só assim
ela dará testemunho do Senhor que vem.



— 28 —

Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – «Preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas».
Esta é a frase que ressoa na nossa celebração.
Junto ao rio Jordão, João Baptista atrai
pessoas de todas as classes sociais
com a sua convicção,
com as suas palavras e com a sinceridade
da sua vida de homem entregue a Deus.
Também nós, como aqueles que se aproximavam de S. João,
queremos escutar esta palavra
que nos convida à conversão
para assim prepararmos a vinda do Senhor.
Que o Senhor, hoje e sempre,
nos encontre vigilantes e predispostos
a transformar a nossa vida.
Iniciemos a nossa celebração
acendendo a segunda vela da Coroa do Advento,
pedindo ao Senhor que venha e habite em nossos corações.

Acende-se a 2.ª vela da Coroa do Advento

Pres. – Deus omnipotente, ao acendermos mais esta vela
em honra do Advento do vosso Filho,
dai ao vosso povo
a graça de esperar vigilante a sua chegada,
para que, instruídos pelo próprio Salvador,
corramos ao seu encontro com nossas lâmpadas acesas.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.



— 29 —

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Senhor, Luz de todos os povos,
tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Cristo, Paz e Alegria dos corações,
tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.

Pres. – Senhor, Emanuel, Deus-Connosco,
tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Oração Colecta
Pres. – Concedei, Deus omnipotente e misericordioso,

que os cuidados deste mundo não sejam obstáculo
para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo,
mas que a sabedoria do alto
nos leve a participar no esplendor da sua glória.
Ele que é Deus convosco
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia da PalavraLiturgia da PalavraLiturgia da PalavraLiturgia da PalavraLiturgia da Palavra

Leitura do Livro de Isaías (Is 40,1-5.9-11)

«Preparai o caminho do Senhor»

Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus.
Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz
que terminaram os seus trabalhos
e está perdoada a sua culpa,
Porque recebeu da mão do Senhor
duplo castigo por todos os seus pecados.
Uma voz clama:
"Preparai no deserto o caminho do Senhor,
abri na estepe uma estrada para o nosso Deus.
Sejam alteados todos os vales
e abatidos os montes e as colinas;
endireitem-se os caminhos tortuosos
e aplanem-se as veredas escarpadas.
Então se manifestará a glória do Senhor
e todo o homem verá a sua magnificência,
porque a boca do Senhor falou".
Sobe ao alto dum monte, arauto de Sião!
Grita com voz forte, arauto de Jerusalém!
Levanta sem temor a tua voz e diz às cidades de Judá:
"Eis o vosso Deus.
O Senhor Deus vem com poder,
o seu braço dominará.
Com Ele vem o seu prémio,
precede-O a sua recompensa.
Como um pastor apascentará o seu rebanho
e reunirá os animais dispersos;
tomará os cordeiros em seus braços,
conduzirá as ovelhas ao seu descanso".

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14 (R. 8)

Refrão: Mostrai-nos o vosso amor e dai-nos a vossa salvação.

Escutemos o que diz o Senhor:

Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis.

A sua salvação está perto dos que O temem

e a sua glória habitará na nossa terra.

Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade,

abraçaram-se a paz e a justiça.

A fidelidade vai germinar da terra

e a justiça descerá do Céu.

O Senhor dará ainda o que é bom

e a nossa terra produzirá os seus frutos.

A justiça caminhará à sua frente

e a paz seguirá os seus passos.
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Leitura da Segunda Epístola de São Pedro (2 Pedro 3,8-14)

«Esperamos os novos céus e a nova terra»

Há uma coisa, caríssimos, que não deveis esquecer:
um dia diante do Senhor é como mil anos
e mil anos como um dia.
O Senhor não tardará em cumprir a sua promessa,
como pensam alguns.
Mas usa de paciência para convosco
e não quer que ninguém pereça,
mas que todos possam arrepender-se.
Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão:
nesse dia, os céus desaparecerão com fragor,
os elementos dissolver-se-ão nas chamas
e a terra será consumida
com todas as obras que nela existem.
Uma vez que todas as coisas serão assim dissolvidas,
como deve ser santa a vossa vida e grande a vossa piedade,
esperando e apressando a vinda do dia de Deus,
em que os céus se dissolverão em chamas
e os elementos se fundirão no ardor do fogo!
Nós esperamos, segundo a promessa do Senhor,
os novos céus e a nova terra, onde habitará a justiça.
Portanto, caríssimos, enquanto esperais tudo isto,
empenhai-vos, sem pecado nem motivo algum de censura,
para que o Senhor vos encontre na paz.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Lc. 3, 4.6)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas
e toda a criatura verá a salvação de Deus.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
(Mc 1,1-8)

«Endireitai os caminhos do Senhor»

Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus.

Está escrito no profeta Isaías:

«Vou enviar à tua frente o meu mensageiro,

que preparará o teu caminho.

Uma voz clama no deserto:

‘Preparai o caminho do Senhor,

endireitai as suas veredas’».

Apareceu João Baptista no deserto

a proclamar um batismo de penitência

para remissão dos pecados.

Acorria a ele toda a gente da região da Judeia

e todos os habitantes de Jerusalém

e eram batizados por ele no rio Jordão,

confessando os seus pecados.

João vestia-se de pêlos de camelo,

com um cinto de cabedal em volta dos rins,

e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre.

E, na sua pregação, dizia:

«Vai chegar depois de mim

quem é mais forte do que eu,

diante do qual eu não sou digno de me inclinar

para desatar as correias das suas sandálias.

Eu baptizo-vos na água,

Mas Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo».
Palavra da Salvação
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Proposta para a Reflexão Homilética

O tempo do Advento coloca-nos diante da miséria da humanidade,
da pobreza e aperto da Igreja, da nossa própria miséria. Pobre
humanidade: por mais que se julgue autossuficiente, é tão insuficiente,
por mais que deseje ser o seu próprio deus, não passa de pó que o vento
leva. Como no passado, ainda hoje precisamos de um Salvador; como
Israel que esperou, nós, Igreja de Cristo, suplicamos: Vem, Senhor!
Manifesta o teu poder! Que passe logo este mundo de tanta ambiguidade
e provação; que venha a plenitude do teu Reino, que venha o teu Dia,
que venha logo a plenitude da tua graça! É este o horizonte para
contemplarmos a Palavra de Deus deste II Domingo do Advento. No
Missal romano, as palavras de entrada da Missa, tiradas do Profeta
Isaías, já nos são de tanto consolo: «Povo de Sião - somos nós, meus
irmãos, somos nós! – o Senhor vem para salvar as nações! E, na
alegria do vosso coração, soará majestosa a sua voz!» (Is 30,19.30).
Sim! O Senhor vem! Aquele que nunca nos deixou e vem sempre nas
pequenas coisas e ocasiões da vida, Ele mesmo virá, um Dia, no fulgor
da sua glória: Ele, nossa justiça; Ele, nossa esperança; Ele, nosso
Salvador!

Escutemos o Profeta, que fala em nome de Deus! Escutemos as
palavras que ele manda dizer à sua Igreja sofredora e humilhada, tentada
pelo desânimo: «Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus.
Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que
terminaram os seus trabalhos e está perdoada a sua culpa, porque
recebeu da mão do Senhor duplo castigo por todos os seus
pecados!» O Senhor vem, cheio de mansidão e misericórdia, de bondade
e compaixão! No Natal nós veremos que Deus é amor, veremos do que
Ele é capaz por nós: capaz de fazer-se pequeno, capaz de fazer-se
criança, capaz de fazer-se pobre entre os pobres do mundo! «Sobe ao
alto dum monte, arauto de Sião! Grita com voz forte, arauto de
Jerusalém! Levanta sem temor a tua voz e diz às cidades de Judá:
'Eis o vosso Deus. O Senhor Deus vem com poder, o seu braço
dominará. Com Ele vem o seu prémio, precede-O a sua recompensa.
Como um pastor apascentará o seu rebanho e reunirá os animais
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dispersos; tomará os cordeiros em seus braços, conduzirá as
ovelhas ao seu descanso’».

Não desanimemos, não temamos, não percamos o rumo da nossa
vida, não esfriemos na nossa fé e na nossa esperança: tudo caminha
para esse encontro com Aquele que vem! Deus não se esqueceu de
nós, não virou as costas ao mundo, não abandonou a sua Igreja!
Recobremos o ânimo, renovemos as nossas forças, colocando no nosso
Deus a nossa esperança e a nossa certeza! Se olharmos para nós,
quanto desânimo e incapacidade; se olharmos para o nosso Deus, quanta
esperança e certeza de salvação!

Mas, a Vinda do Senhor, Vinda salvadora, será também uma
Vinda de julgamento: na sua luz, bem e mal, santidade e pecado, retidão
e maldade, fidelidade e infidelidade aparecerão. Na sua Vinda, tudo
será queimado, purificado no fogo devorador do seu Espírito Santo,
aquele que arguirá o mundo quanto à justiça, quanto ao julgamento e
quanto ao pecado (cf. Jo 16,8-11). A Palavra de Deus hoje  adverte-nos
severa e insistentemente sobre isso: «o dia do Senhor virá como um
ladrão: nesse dia, os céus desaparecerão com fragor, os elementos
dissolver-se-ão nas chamas e a terra será consumida com todas as
obras que nela existem. Uma vez que todas as coisas serão assim
dissolvidas, como deve ser santa a vossa vida e grande a vossa
piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, em que
os céus se dissolverão em chamas e os elementos se fundirão no
ardor do fogo! Nós esperamos, segundo a promessa do Senhor, os
novos céus e a nova terra, onde habitará a justiça». O Senhor,
portanto, julgará tudo: na luz, do seu Espírito Santo, tudo será colocado
às claras; no fogo do seu Espírito Santo, tudo será purificado, e aquilo
que não foi de acordo com o seu Evangelho, com a sua Verdade, com a
sua Cruz, será consumido no nada, no pó, no choro e ranger de dentes.
Na luz e no fogo do Espírito de Cristo, tudo será passado a limpo: a
história da humanidade e a nossa história pessoal...

Por isso mesmo, a insistente exortação que a Palavra nos faz
hoje à vigilância. São Pedro, na segunda leitura, recorda-nos que este
tempo de nossa vida é tempo da paciência de Deus, tempo de aproveitar
para trabalhar para a nossa conversão: «O Senhor não tardará em
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cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Mas usa de paciência
para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos
possam arrepender-se». Povo todo de Deus: jovens e adultos, idosos
e crianças, solteiros e pais e mães de família, convertei-vos, mudai o
vosso procedimento! Vivei de acordo com o que sois: sois a Igreja santa,
sois o povo santo de Deus, sois a herança de Cristo! Convertei-vos
todos, pois o Senhor a todos examinará! Com a vossa vida e o vosso
procedimento, preparai no deserto da vossa vida o caminho do Senhor.
Nivelem-se todos os vales das nossas baixezas e pecados, rebaixem-se
todos os montes e colinas do nosso orgulho, soberba e prepotência;
endireite-se o que é torto no nosso pensamento e no nosso procedimento
e alisem-se as asperezas de nosso modo de tratar os irmãos. Então, a
glória do Senhor se manifestará na nossa vida e nós seremos luz para a
humanidade em trevas! Irmãos, não somos da noite, não somos das
trevas! Somos filhos da Luz de Cristo, somos filhos do Dia do Senhor!

A figura de João Batista, com toda a sua austeridade e com suas
palavras de advertência são um sério convite a que revisemos o nosso
modo de viver. Hoje, caríssimos, o mundo está paganizado. Mas o mais
triste, o que nos corta o coração, é ver os cristãos a viver como os
pagãos, pensando como os pagãos, falando como os pagãos, agindo
como os pagãos, gostando das coisas que agradam aos pagãos! Nós,
que vimos a Luz; nós, que temos a consolação de Cristo; nós que temos
o seu Espírito; nós, que nos alimentamos com o pão da sua Palavra e do
seu Corpo e Sangue! …não fugiremos à Ira… não escaparemos do
tribunal de Cristo! João Batista é claro: «Vai chegar depois de mim
quem é mais forte do que eu, diante do qual eu não sou digno de
me inclinar para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo-
vos na água, mas Ele batizar-vos-á no Espírito Santo». Não se
brinca com Cristo: se João - austero, piedoso e coerente - não se sentia
digno de desamarrar as suas sandálias, que será de nós? Ele batizar-
nos-á, nos mergulhará no fogo do seu Espírito... e, então, ai do infiel, ai
do que fez pouco caso da sua Palavra, das suas exigências, do seu
amor, ai do cristão de nome e pagão de vida!

Caríssimos, o Senhor está próximo: convertamo-nos!
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Oração Universal

Pres. – Irmãos e irmãs:
O Senhor manda-nos vigiar.

Oremos uns pelos outros e por todos,

para que os homens vivam dignamente,

e imploremos com toda a confiança,

dizendo:
«Concedei-nos, Senhor, a vossa graça».

1. Pela Igreja, para que seja fiel em tudo a Cristo,
pelos seus ministros, para que trabalhem com esperança,
e pelos leigos, para que ponham os seus talentos a render,
oremos, irmãos.

2. Pelos que vivem como se o Senhor nunca viesse
e pelos que temem que Ele venha a toda a hora,
para que permaneçam vigilantes, mas em paz,
oremos, irmãos.

3. Pelas mães cristãs, para que iluminem os seus lares,
pelos filhos e filhas, para que alegrem os seus pais,
e pelos maridos, para que sejam tementes a Deus,
oremos, irmãos.

4. Por aqueles a quem o Senhor deu muitos dons
e pelos outros a quem o Senhor deu apenas um,
para que todos produzam muitos frutos,
oremos, irmãos.

5. Pelos fiéis mais disponíveis desta assembleia,
e por aqueles que dizem sempre não a tudo,
para que recordemos que os talentos são dom de Deus,
oremos, irmãos.
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Pres. – Senhor nosso Deus,
que, por Cristo e pelos seus Apóstolos,
começastes em nós a boa obra
de tomar parte na causa do Evangelho,
nós Vos pedimos a força e a coragem
de prosseguirmos até ao fim com alegria.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo

Todos – Amén.

Liturgia Eucarística

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.
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Oração sobre as Oblatas

Pres. – Olhai benignamente, Senhor,
para as nossas humildes ofertas e orações
e, como diante de Vós não temos méritos,
ajudai-nos com a vossa misericórdia.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.
Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.
Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.
Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,

é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
a Vós, que encheis os vales que os homens fazem entre si.
A Vós que traçais um caminho direito
no meio das suas dispersões e inimizades.
A Vós que nos convidais a deixar as tristezas,
para nos revestirmos do manto da justiça e da alegria.
A Vós que aplanais as asperezas do nosso agir
e as rivalidades do nosso carácter,
destruindo os muros que erguemos,
substituindo-os pela ponte da vossa bondade
e do vosso perdão.
A Vós que trazeis os exilados, no pecado e no mal,
à vossa casa de misericórdia.
É por isso que o universo exulta de alegria;
e o vosso povo, reunido à vossa volta,
proclama a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo,
sois a fonte de toda a santidade.
Sois nosso Deus e nosso Pai,
E nós, vossos filhos,
queremos-nos deixar acolher por Vós.

Deus justo e fonte de toda santidade,
reunidos na Vossa presença,
em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana,
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
ressuscitou dos mortos,
humildemente Vos suplicamos:

Santificai estes dons,
derramando sobre eles o Vosso Espírito Santo,
de modo que se convertam para nós
no Corpo e Sangue ✠✠✠✠✠
de Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes santos mistérios.

Ele na hora em que se entregava,
para voluntariamente sofrer a morte,
tomou o Pão e, dando graças,
partiu-o e deu-o aos seus discípulos dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, no fim da Ceia,

tomou o Cálice e dando graças,

deu-o aos seus discípulos, dizendo:
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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.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da morte e ressurreição do Vosso Filho,
enquanto esperamos a Sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação,
e vos damos graças,
porque nos admitistes à vossa presença
para Vos servir nestes santos mistérios.

Humildemente vos suplicamos que,
participando no Corpo e Sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só Corpo.

Lembrai-Vos, Senhor da vossa Igreja,
dispersa por toda a terra,
e tornai-a perfeita na caridade,
em comunhão com o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
e todos aqueles que, na Igreja e no mundo,
estão ao serviço do Vosso Povo.

Lembrai-vos dos que ainda não foram iluminados
pela Luz do Evangelho
nem saciados com o Vosso alimento.
Mostrai-lhes, Senhor, a Vossa misericórdia.
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Lembrai-Vos também dos nossos irmãos
que morreram na esperança da Ressurreição (…)
e de todos os que já partiram deste mundo,
admiti-os na luz da Vossa presença.

Tende misericórdia de todos nós, Senhor,
e dai-nos a graça de participar na vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
os santos apóstolos e todos os santos,
que desde o princípio do mundo,
viveram na Vossa amizade,
para cantarmos os vossos louvores,
por Jesus Cristo, Vosso Filho.

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.

R.: Amén.

Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:

Todos – 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.
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Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal
que fecha os nossos olhos à Vossa presença
e o nosso coração aos irmãos.
Que o nosso coração esteja sempre
cheio da Vossa presença,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que viestes reunir o povo judeu,
exilado e disperso,
vinde, de novo, a nós.
Esquecei as nossas recusas ao Vosso amor,
e mostrai-nos o caminho da paz e da verdade,
para avançarmos sem medo
pelo caminho da conversão,
segundo a Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – 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.

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor:
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Saciados com o alimento espiritual,

humildemente Vos pedimos, Senhor,
que, pela participação neste sacramento,
nos ensineis a apreciar com sabedoria os bens da terra
e a amar os bens do Céu.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Bênção Final
Pres. – O Senhor esteja convosco!

R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Deus omnipotente e misericordioso,
Vos ilumine e enriqueça com as suas bênçãos
na celebração dos mistérios do Advento.

R.: Amén.

Pres. – Deus vos conserve, durante esta vida,
firmes na fé, alegres na esperança
e generosos na caridade.

R.: Amén.

Pres. – A vós, que esperais,
o próximo nascimento do nosso Redentor,
conceda-vos Deus o prémio da vida eterna,
quando Ele vier de novo na majestade da Sua glória.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!

R.: Amén.

Quem é esse que vai chegar?
O Advento pode ser um tempo de desapropriação,
para melhor encontrar Cristo.

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.


