
Oração

Movidos pelo acolhimento de Maria, 
damos mais um passo para chegar a Vós, Senhor, 
acolhendo no silêncio do coração a Palavra.
Aproximai-nos dos que mais precisam. 
Abri caminhos largos no nosso coração. 
Queremos saber acolher-vos em cada irmão.
Que João Baptista nos ensine a acolher a luz 
para caminharmos sempre com ânimo e coragem 
e ninguém mais viva na solidão.

1 Pai Nosso / 1 Ave Maria

Prece final

Que o Deus que esperamos 
nos abençoe e nos guarde. Ámen.
Que o Deus do encontro 
nos mostre o Seu rosto e nos traga a paz. Ámen.
Que o Deus connosco 
nos dê a alegria da salvação. Ámen.

+ Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen. 

SEGUNDO DOMINGO 
DO ADVENTO
05 dezembro

Conversão aos valores 
do Reino de Deus: 

Maria, 
a Senhora 
do Rosário!



Tema: 
Cresça a vossa caridade

Provisão para o caminho: 

ACOLHIMENTO
Intenção na Oração individual: Rezar pelo pai

1ª Leitura (Bar 5, 1-9)
Deus mostrará o teu esplendor

2ª Leitura (Filip 1, 4-6.8-11)
Puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo

Evangelho (Lc 3, 1-6)
Toda a criatura verá a salvação de Deus

Deus enviou o seu profeta, João Baptista, a preparar a 
chegada do Messias Jesus. Em nome de Deus, o pro-
feta convida à mudança. Ele fala de estradas direitas 
e de montes aplanados. Mas poderia falar de justiça, 
do fim da opressão de um tempo de verdade e trans-
parência. Hoje somos nós, a voz profética que Deus 
envia aos nossos dias para anunciar a proximidade de 
Deus. Como? É hora de inventar gestos que convidem 
os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos fami-
liares… a uma atitude nova. À esperança. A abrirem o 
coração à novidade de Deus. 

Às vezes, Senhor, os teus apelos mal se ouvem. Deve 
ser porque os teus profetas falam no deserto. E as 
nossas cidades, as nossas vidas, estão tão cheias de 

ruídos… Leva-me ao deserto, Senhor. Traz silêncio ao 
meu coração para Te poder ouvir, para poder amadu-
recer o meu sim à tua Palavra.

Momento de Oração
Coroa de Advento

Junto da Coroa de Advento, em cada Domingo, individual-
mente ou em família, faça-se este pequeno momento de 
oração.

+ Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

Antífona
Jesus, a luz do mundo, 
vem brilhar no nosso coração.
Vem, Senhor Jesus, 
ao nosso coração e à nossa casa.

Acende-se a vela da coroa de Advento.

Leitura Breve

Do Evangelho de São Lucas
«Uma voz clama no deserto: Preparem o caminho 
do Senhor e abram-lhe estradas direitas. Os ca-
minhos tortos serão endireitados e os pedrego-
sos serão arranjados. E toda a Humanidade verá 
a salvação de Deus.»


