
Lectio Divina 

II Domingo do Advento (Ano C) 

Antífona de Entrada 
 

Povo de Sião, o Senhor vem para salvar as nações! E, na alegria do vosso coração, soará 

majestosa a sua voz. (Is 30,19.30) 

Oração do dia 
 
Ó Deus todo-poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena 

nos impeça de correr ao encontro de vossos Filho, mas, instruídos pela vossa sabedoria, 

participemos da plenitude do Espírito Santo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. 

Primeira Leitura (Br 5,1-9) 

Leitura do Livro do Profeta Baruc: 

Despe, ó Jerusalém, a veste de luto e de aflição, e reveste, para sempre, os adornos da glória 

vinda de Deus. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus e põe na cabeça o diadema 

da glória do Eterno. Deus mostrará teu esplendor, ó Jerusalém, a todos os que estão debaixo do 

céu. Receberás de Deus este nome para sempre: “Paz-da-justiça e glória-da-piedade”. Levanta-

te, Jerusalém, põe-te no alto e olha para o Oriente! Vê teus filhos reunidos pela voz do Santo, 

desde o poente até o levante, jubilosos por Deus ter-se lembrado deles. Saíram de ti, 

caminhando a pé, levados pelos inimigos. Deus os devolve a ti, conduzidos com honras, como 

príncipes reais. Deus ordenou que se abaixassem todos os altos montes e as colinas eternas, e 

se enchessem os vales, para aplainar a terra, a fim de que Israel caminhe com segurança, sob a 

glória de Deus. As florestas e todas as árvores odoríferas darão sombra a Israel, por ordem de 

Deus. Sim, Deus guiará Israel, com alegria, à luz de sua glória, manifestando a misericórdia e a 

justiça que dele procedem.  

Palavra do Senhor. 

Salmo Responsorial Sl 125(126) 

Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria! 

Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar./ Encheu-se de sorriso nossa 
boca;/ nossos lábios de canções.  

Entre os gentios se dizia: “Maravilhas fez com eles o Senhor!”/ Sim, maravilhas fez conosco o 
Senhor: exultemos de alegria!  



Mudai a nossa sorte, ó Senhor,/ como torrentes, no deserto./ Os que lançam as sementes entre 
lágrimas,/ ceifarão com alegria.  

Chorando de tristeza sairão,/ espalhando suas sementes;/ cantando de alegria voltarão,/ 
carregando os seus feixes!  

 

Segunda Leitura (Fl 1,4-6.8-11) 

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses: 

Irmãos: Sempre em todas as minhas orações rezo por vós, com alegria, por causa da vossa 

comunhão conosco na divulgação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho a certeza 

de que aquele que começou em vós uma boa obra, há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo 

Jesus. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, com a ternura de Cristo Jesus. E 

isto eu peço a Deus: que o vosso amor cresça sempre mais, em todo o conhecimento e 

experiência, para discernirdes o que é melhor. E assim ficareis puros e sem defeito para o dia 

de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de 

Deus.  

Palavra do Senhor. 

Evangelho (Lc 3,1-6) 

Aleluia, aleluia, aleluia. 

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

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 

No décimo quinto ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da 

Judeia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe, as regiões da Itureia e Traconítide, e 

Lisânias a Abilene; quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de 

Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, 

pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no Livro das 

palavras do profeta Isaías: “Esta é a voz daquele que grita no deserto: ‘preparai o caminho do 

Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão 

rebaixadas; as passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados. 

E todas as pessoas verão a salvação de Deus’”.  

Palavra da Salvação. 

 
 
 
 



Sobre as Oferendas 
 
Acolhei, ó Deus, com bondade nossas humildes preces e oferendas, e, como não podemos 
invocar os nossos méritos, venha em nosso socorro a vossa misericórdia. Por Cristo, nosso 
Senhor. 
 
Antífona da Comunhão 
 
Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e vê; vem a ti a alegria do teu Deus (Br 5,5; 4,36). 
 
Depois da Comunhão 
 
Alimentados pelo pão espiritual, nós vos suplicamos, ó Deus, que, pela participação nesta 

eucaristia, nos ensineis a julgar com sabedoria os valores terrenos e colocar nossas esperanças 

nos bens eternos. Por Cristo, nosso Senhor. 

Lectio Divina 

“Povo de Sião, o Senhor vem para salvar as nações! E, na alegria do vosso coração, soará 

majestosa a sua voz.” (Ant. de entrada) 

Queridos irmãos e irmãs, há uma semana iniciávamos um novo ano litúrgico e, com ele, 

renascem em nossos corações o desejo e a esperança de crescermos no conhecimento da 

pessoa de Jesus. O tempo do Advento, caracterizado pela expectativa e vigilância, visa nos 

preparar para celebrar a vinda do Senhor e, por isso, deve gerar em nós atitudes interiores que 

nos conduzam a tão grande experiência. 

Sabemos que os dois primeiros domingos do advento nos inserem na dinâmica da segunda vinda 

do Senhor (Advento escatológico), por essa razão a liturgia nos adverte sobre a necessidade da 

conversão, da mudança de vida, “para que sua chegada nos encontre vigilantes na oração e 

celebrando os seus louvores” (Prefácio do Advento II). 

Neste sentido, a 1ª leitura deste domingo (Br 5,1-9) apresenta o Profeta Baruc motivando seus 

compatriotas a abandonarem a tristeza e se revestirem da glória de Deus, pois o Senhor perdoou 

suas faltas e deseja reconduzi-los à vida, simbolizada no regresso do exílio. Esta palavra nos faz 

pensar quais cadeias nos prendem e nos impedem de acolher o Senhor e, ao mesmo tempo, 

revela a presença constante de Deus em nosso meio, sempre atento às nossas necessidades. 

No Evangelho (Lc 3.1-6), Lucas apresenta a figura de João Batista como uma voz que clama no 

deserto, exortando os homens e mulheres a se prepararem para a chegada do salvador. Esta 

mesma palavra, hoje, é dirigida a cada um de nós: “Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas 

veredas!” (v. 4). Meus irmãos, o nosso ser cristão passa justamente por esta constante 

experiência de abrir os caminhos para que o Senhor venha ao nosso encontro, mas também de 

conduzi-lo aos nossos semelhantes. 



A experiência da conversão é o centro da liturgia deste domingo, e conversão exige mudança, 

movimento, é colocar-se a caminho. É permitir que o Senhor faça novas todas coisas - nossa 

mentalidade, nossa consciência, nossas atitudes - confiando que “aquele que começou em vós 

uma boa obra, há de leva-la à perfeição” (Fl 4, 6). Neste caminho, porém, é preciso esvaziamento 

e disponibilidade radical. É preciso ir ao deserto, onde Deus nos fala para percebermos quais 

caminhos precisam ser corrigidos.  

O advento, meus irmãos e irmãs, é um apelo a reorientar nossas vidas para Deus, a cultivar em 

nós os sentimentos e atitudes de Jesus, para que, ao celebrarmos sua vinda, possamos dizer com 

o salmista: “Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria!”. 

Apêndice 

Papa Francisco, Angelus de 6 de Dezembro de 2015 

Neste segundo domingo de Advento, a liturgia coloca-nos na escola de João Baptista, que 

pregava «um batismo de conversão para o perdão dos pecados» (Lc 3, 3). E talvez nós nos 

perguntemos: «Por que nos devemos converter? A conversão diz respeito a quem de ateu se 

torna crente, de pecador se faz justo, mas nós não precisamos, nós já somos cristãos! Por 

conseguinte somos justos». E isto não é verdade. Pensando assim, damo-nos conta de que é 

precisamente desta presunção — que somos cristãos, todos bons, justos — que nos devemos 

converter: da suposição que, no fim de contas, está bem assim e não precisamos de conversão 

alguma. Mas procuremos questionar-nos: é verdade que nas várias situações e circunstâncias 

da vida temos em nós os mesmos sentimentos de Jesus? É verdade que sentimos como Jesus 

sente? Por exemplo, quando sofremos alguma injustiça ou afronta, conseguimos reagir sem 

animosidade e perdoar de coração a quem nos pede desculpa? Quanto é difícil perdoar! Quanto 

é difícil! «Vais-me pagar!»: estas palavras vêm de dentro! Quando somos chamados a partilhar 

alegrias e sofrimentos, sabemos chorar sinceramente com quem chora e rejubilar com quem se 

alegra? Quando devemos expressar a nossa fé, sabemos fazê-lo com coragem e simplicidade, 

sem nos envergonharmos do Evangelho? E assim podemos fazer-nos muitas perguntas. Não 

estamos tranquilos, devemos converter-nos sempre, ter os sentimentos que Jesus tinha. 

 

A voz do Baptista ainda brada nos atuais desertos da humanidade, que são — quais são os 

desertos de hoje? — as mentes fechadas e os corações endurecidos, e provoca-nos a 

questionar-nos se estamos efetivamente a percorrer o caminho justo, vivendo uma vida segundo 

o Evangelho. Hoje como naquela época, ele admoesta-nos com as palavras do profeta Isaías: 

«Preparai os caminhos do Senhor!» (v. 4). É um convite urgente a abrir o coração e a acolher a 

salvação que Deus nos oferece incessantemente, quase com teimosia, porque quer que todos 

sejamos livres da escravidão do pecado. Mas o texto do profeta dilata aquela voz, prenunciando 

que «cada homem verá a salvação de Deus» (v. 6). E a salvação é oferecida a cada homem e povo, 



sem excluir ninguém, a cada um de nós. Ninguém pode dizer: «Eu sou santo, eu sou perfeito, eu 

já estou salvo». Não.  

 

Portanto cada um de nós está chamado a fazer conhecer Jesus a quantos ainda o não conhecem. 

Mas isto não significa fazer proselitismo. Não, significa abrir uma porta. «Ai de mim se não 

anunciar o Evangelho!» (1 Cor 9, 16), declarava são Paulo. Se o Senhor Jesus mudou a nossa vida, 

e no-la muda todas as vezes que estamos diante d’Ele, como não sentir a paixão de o dar a 

conhecer a quantos encontramos no trabalho, na escola, no nosso prédio, no hospital, nos 

lugares de encontro? Se olharmos à nossa volta, encontramos pessoas que estariam dispostas 

a começar ou a recomeçar um caminho de fé, se encontrassem cristãos apaixonados por Jesus. 

Não deveríamos e não poderíamos ser nós aqueles cristãos? Faço-vos esta pergunta: «Mas eu 

estou deveras apaixonado por Jesus? Estou convicto de que Jesus me oferece e me concede a 

salvação?». E, se estou apaixonado, devo dá-lo a conhecer. Mas devemos ser corajosos: derrubar 

as montanhas do orgulho e da rivalidade, encher os precipícios escavados pela indiferença e 

pela apatia, endireitar as veredas das nossas preguiças e dos nossos compromissos. 

 

 


