
 
 

«És Tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro?» (Evangelho) 
 

II Domingo do Advento 
1ª classe – roxo 

Estação em Santa Cruz em Jerusalém 

 
 

A liturgia deste domingo está cheia do pensamento de Isaías, o Profeta por 

excelência da vinda do Salvador. São Paulo, na Epístola, e Nosso Senhor, no 

Evangelho, fazem ver que os oráculos do grande Profeta encontrem plena 
realização com a Vinda do Messias. 

Em Roma a estação era na Basílica da Santa Cruz em Jerusalém, onde se conserva 

uma grande parte da verdadeira Cruz. Essa igreja representa para nós a verdadeira 
Jerusalém, a Igreja de Deus na terra e no céu. Felizes somos por pertencermos ao 

número dos seus membros. 

Em sua primeira vinda, Cristo apareceu na Jerusalém da Terra Santa. Hoje virá à 

Jerusalém do Novo Testamento, que é a sua Santa Igreja (Intróito). Nesta Igreja 

acharão todos a salvação: os judeus, pela promessa que lhes foi feita, os pagãos, 
pela misericórdia de Deus. E reinarão na alegria e na paz pela vinda do Salvador 

(Epístola e cânticos: Intróito, Gradual, Ofertório e Comunhão). No Evangelho, 

prova-nos São João, de maneira engenhosa, que o Cristo é o Messias e que é Ele 
quem cura todas as doenças de nossa fraqueza e a nossa cegueira, ressuscita-nos da 

morte e nos comunica a vida da graça. Assim a alma cristã tem a alegria que virá de 

Deus (Comunhão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71) Por que Jesus Cristo Se chama Nosso Senhor?  
Chama-Se Jesus Cristo Nosso Senhor não só porque, enquanto Deus, juntamente com o Padre e 

o Espírito Santo, nos criou, como também porque, em enquanto Deus e homem, nos remiu com 

seu Sangue. 

72) Por que o Filho de Deus feito homem Se o chama Jesus?  
O Filho de Deus feito homem chama-Se Jesus, que quer dizer S alvador, porque nos salvou da 

morte eterna que merecíamos por nossos pecados.  

73) Quem deu o nome de Jesus ao Filho de feito homem?  
Foi o mesmo Padre Eterno que deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem, por meio 

do Arcanjo São Gabriel, quando este anunciou à Virgem santíssima o mistério da Encarnação.  

74) Por que o Filho de Deus feito homem Se chama também Cristo?  
O Filho de Deus feito homem chama-Se também Cristo, que quer dizer Ungido e consagrado, 

porque antigamente ungiam-Se os reis, os sacerdotes e os profetas e Jesus é Rei dos reis, Sumo 

Sacerdote e Sumo Profeta.  

75) Foi Jesus Cristo verdadeiramente ungido e consagrado com unção corporal?  
A unção de Jesus Cristo não foi corporal, como a dos antigos reis, sacerdotes e profetas, mas 

toda espiritual e divina, porque a plenitude da divindade habita nEle substancialmente.  

76) Tiveram os homens algum conhecimento de Jesus Cristo antes da sua vinda?  
Sim, os homens tiveram conhecimento de Jesus Cristo antes da sua vinda, pela promessa do 

Messias, que Deus fez aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a qual renovou aos santos 

Patriarcas; e também pelas profecias e muitas figuras que O designavam.  

77) Como sabemos nós que Jesus Cristo é verdadeira mente o Messias e o Redentor 
prometido?  
Sabemos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias e o Redentor prometido, porque nEle se 

cumpriu: 1) tudo o que anunciavam as profecias; 2) tudo o que representavam as figuras do 

Antigo Testamento.  

78) Que prediziam as profecias acerca do Redentor?  
As profecias prediziam acerca do Redentor: a tribo e a família da qual devia sair; o lugar e o 

tempo do nascimento; os seus milagres e as mais minuciosas circunstâncias da sua Paixão e 

morte; a sua ressurreição e ascensão ao Céu; o seu reino espiritual, universal e perpétuo, que é a 

Santa Igreja Católica. 

79) Quais são as principais figuras do Redentor no Antigo Testamento?  
As principais figuras do Redentor no Antigo Testamento são o inocente Abel, o sumo sacerdote 

Melquisedec, o sacrifício de Isaac, José vendido pelos irmãos, o profeta Jonas, o cordeiro 

pascal e a serpente de bronze, levantada por Moisés no deserto.  

80) Como sabemos nós que Jesus Cristo é verdadeiro Deus?  
Sabemos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus: 1) pelo testemunho do Padre Eterno, quando 

disse: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todas as minhas complacências: ouvi-O ; 2) 

pela afirmação do próprio Jesus Cristo, confirmada com os mais estupendos milagres; 3) pela 

doutrina dos Apóstolos; 4) pela tradição constante da Igreja Católica.  

81) Quais são os principais milagres operados por Jesus Cristo?  
Os principais milagres operados por Jesus Cristo são, além da sua ressurreição, a saúde 

restituída aos enfermos, a vista aos cegos, o ouvido aos surdos, a vida aos mortos. 

 

Retirado do Catecismo Maior de São Pio X 

Intróito (Is XXX,30) 

Povo de Sião, eis, o Senhor virá para 
salvar os povos; e fará ouvir o Senhor a 
glória da sua voz na alegria do vosso 
coração.  Sl.  Que regeis Israel, atendei; 
que conduzis, como a uma ovelha, a 

José. . Glória ao Pai e ao Filho e ao 
Espírito Santo. Assim como era no 
princípio agora e sempre e por todos os 
séculos dos séculos. Amém. 

Pópulus Sion, ecce, Dóminus véniet ad 
salvándas gentes: et audítam fáciet 
Dóminus glóriam vocis suæ in lætítia 
cordis vestri.  Ps. LXXIX,2  Qui regis 
Israël, inténde: qui dedúcis, velut ovem, 

Joseph. . Glória Patri, et Fílio, et Spirítui 
Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, 
et semper, et in sǽcula sæculórum. 

Amen. 
 

Oração 

Excitai, Senhor, os nossos corações a 
preparar os caminhos do vosso 
Unigênito, para que, por Seu advento, 
com as mentes purificadas Vos 
mereçamos servir. Ele, Deus, que 
conVosco vive e reina na unidade do 
Espírito Santo, por todos os séculos dos 

séculos. Amém. 

Excita, Dómine, corda nostra ad 
præparándas Unigéniti tui vias: ut, per 
ejus advéntum, purificátis tibi méntibus 
servíre mereámur: Qui tecum vivit et 
regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: 
per ómnia sǽcula sæculórum.  

Amen.

 
Epístola (Rm XV,4-13) 

Leitura da Epístola de São Paulo 
Apóstolo aos Romanos: 
Irmãos: Tudo o que está escrito, foi 
escrito para o nosso ensinamento, para 
que, pela paciência e pela consolação 
das Escrituras, tenhamos esperança. O 
Deus da paciência e da consolação vos 
conceda ter uns para com os outros os 
mesmos sentimentos segundo Jesus 
Cristo, para que, unânimes, a uma voz, 
glorifiqueis a Deus, pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo. Por isso, socorrei uns aos 
outros, como também o Cristo vos 
acolheu para glória de Deus. Digo-vos, 
pois, que Jesus Cristo foi ministro da 
circuncisão, em testemunho da 
fidelidade de Deus e em ratificação das 
promessas feitas a nossos pais. Quanto 

Lectio Epístolæ beáti Pauli Apostoli ad 
Romános. 
Fatres: Quæcúmque scripta sunt, ad 
nostram doctrínam scripta sunt: ut per 
patiéntiam et consolatiónem 
Scripturárum spem habeámus. Deus 
autem patiéntiæ et solácii det vobis 
idípsum sápere in altérutrum secúndum 
Jesum Christum: ut unánimes, uno ore 
honorificétis Deum et Patrem Dómini 
nostri Jesu Christi. Propter quod sus 

cípite ínvicem, sicut et Christus suscépit 
vos in honórem Dei. Dico enim Christum 
Jesum minístrum fuísse circumcisiónis 
propter veritátem Dei, ad confirmándas 
promissiónes patrum: gentes autem 
super misericórdia honoráre Deum, 
sicut scriptum est: Proptérea confitébor 



aos gentios, que também glorifiquem a 
Deus em sua misericórdia, como está 
escrito: Por isso confessar-Vos-ei entre 
os povos, Senhor, e cantarei hinos a 
vosso nome. Alhures está ainda escrito: 
Alegrai-vos, nações, com o seu povo. E 
ainda: Louvai ao Senhor, todos os 
povos: celebrai-O, todas as nações. E 
também diz Isaias: Sairá uma raiz de 
Jessé e as nações esperarão n’Aquele 

que dela se levantará para regê-las. O 
Deus da esperança vos encha de toda a 
alegria e paz em vossa fé, para que 
sejais riquíssimos da esperança e da 
virtude do Espírito Santo. 

tibi in géntibus, Dómine, et nómini tuo 
cantábo. Et íterum dicit: Lætámini, 
gentes, cum plebe ejus. Et iterum: 
Laudáte, omnes gentes, Dóminum: et 
magnificáte eum, omnes pópuli. Et 
rursus Isaías ait: Erit radix Jesse, et qui 
exsúrget régere gentes, in eum gentes 
sperábunt. Deus autem spei répleat vos 
omni gáudio et pace in credéndo: ut 
abundétis in spe et virtúte Spíritus 
Sancti. 
 

 Deo grátias. 

 
Gradual (Sl XLIX,2-3.5) 

De Sião vem o formosura de seu decoro; 
Deus manifestamente virá. Congregai 
com Ele os seus santos, que compõe 
aliança com Ele sobre sacrifícios. 

Ex Sion species decóris ejus: Deus 

maniféste véniet, . Congregáta illi 
sanctos ejus, qui ordinavérunt 
testaméntum ejus super sacrifícia. 

 
Aleluia (Sl CXXI,1) 

Aleluia, aleluia. Alegrei-me nisto, que 
me foi dito: à casa do Senhor iremos. 
Aleluia. 

Allelúja, allelúja. Lætátus sum in his, 
quæ dicta sunt mihi: in domum Dómini 
íbimus. Allelúja 

 
Evangelho (Mt XI,2-10) 

Seqüência do Santo Evangelho segundo 
Mateus: 
Naquele tempo: Ouvindo João, no 
cárcere, as obras do Cristo, enviou dois 
dos seus discípulos a dizer-Lhe: «És Tu o 
que há de vir, ou devemos esperar por 
outro?». E respondendo, Jesus lhes 
disse: «Ide repetir a João o que ouvistes 
e vistes: os cegos veem, os coxos 
andam, os leprosos são limpos, os 
surdos ouvem, os mortos ressuscitam, 
os pobres são evangelizados e bem-

Sequéntia sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum. 
In illo tempore: Cum audísset Joánnes in 
vínculis ópera Christi, mittens duos de 
discípu lis suis, ait illi: Tu es, qui ventúrus 
es, an alium exspectámus? Et 
respóndens Jesus, ait illis: Eúntes 
renuntiáte Joánni, quæ audístis et 
vidístis. Cæci vident, claudi ámbulant, 
leprósi mundántur, surdi áudiunt, 
mórtui resúrgunt, páuperes 
evangelizántur: et beátus est, qui non 

fraternidade humana, que virá se seguirmos o conselho de São Paulo: “acolhei-vos 

uns aos outros, como Cristo vos acolheu”. 

 

Aprofundamento bíblico 

Sobre o Messias dos pobres: Lc IV,16-21. Estes textos aparecem em Is XXIX, 18-
19; XXXV, 3-6; LXI, 1-3 – é também esta ideia que se depreende dos convidados 

para o banquete (Lc XIV, 16-24). 

Sobre o elogio de São João Batista: Mt XI, 11-13 (continuação do evangelho deste 
dia). Recordar Is XL, 3-5 citado pelos quatro Evangelistas (Mt III, 3 – Mc I, 2-3 – 

Lc III, 4-6 – Jo I, 23) e Ml III, 1-4.23-24; ver igualmente em Lc I, 5-25 como João 

Batista é apresentado pelo Anjo a Anunciação. 

Sobre Cristo, causa de escândalo: Mt X, 34-36; XIII, 54-57 – Lc II, 34-35 – Jo VI, 

60-66 – ICor I, 17-31. A opção por ou contra Ele será o último fator de 

discriminação dos homens: Jo IX, 39. A esse tema anda ligado o da pedra, a um 
tempo pedra angular e de escândalo: Is VIII, 11-15; XXVIII, 16 – Sl CXVII, 22-23 

– Mt XXI, 33-44 – At IV, 8-12 – Ef II, 19-22 – I Pd II, 1-10. 

Sobre a universalidade da Redenção: Is II, 2-5; LVI, 1-8; LX; LXII -  Jr III, 17 – Ml 
I, 11 – Lc XIII, 29 – Jo XIII, 14-17 – Rm V – Gl III, 26-29 – Ef I; II – I Jo II, 1-2 – 

Ap VII, 9-10. Não esquecer também a universalidade das promessas: Gn XII, 1-3; 

XIII, 14-16; XV, 1-6; XVII, 1-8; XXII, 15-18; XXVI, 3-5; XXVIII, 13-15. 

Leitura: Is XIX, 16-24; XXIV, 1-9; XXVI, 1-19; XXIX, 13-24; XXX, 18-26; 

XXXIII; XXXV; XXXVIII. 

 

 

Relembre o Catecismo 

68) Que nos ensina o segundo artigo do Credo: e em Jesus Cristo, um só seu Filho, Nosso 
Senhor? 
O segundo artigo do Credo ensina-nos que o Filho de Deus é a Segunda Pessoa da Santíssima 

Trindade; que Ele é Deus eterno, todo-poderoso, Criador e Senhor, como o Padre; que Se fez 

homem par nos s alvar; e que o Filho, de Deus feito homem Se chama Jesus Cristo. 

69) Por que Se chama Filho a Segunda Pessoa?  
A Segunda Pessoa chama-Se Filho porque é gerada pelo Padre por via de inteligência, desde 

toda a eternidade; e por este motivo Se chama também Verbo eterno do Padre. 

70) Sendo também nós filhos de Deus , por que Jesus Cristo Se chama Filho único de Deus 
Padre?  
Jesus Cristo chama-Se Filho único de Deus porque só Ele é por natureza seu Filho, e nós seus 

filhos por criação e por adoção. 



instruir os néscios; sua santidade 
justificar os ímpios; sua força ajudar os 
fracos. Enquanto, pois, que está prestes 
a vir Quem havíeis de enviar e já 
desponta o dia de nossa libertação, na 
fé dessas vossas promessas, exultamos 
em pia alegria. E por isso, com os Anjos 
e os Arcanjos, com os Tronos e as 
Dominações e com toda a milícia do 
exército celeste, cantamos o hino de 
vossa glória, sem fim dizendo: 

ímpios, virtus adiuváret infírmos. Dum 
ergo prope est ut véniat quem missúrus 
es, et dies affúlget liberatiónis nostræ, 
in hac promissiónum tuárum fide piis 
gáudiis exultámus. Et ídeo cum Angelis 
et Archángelis, cum Thronis et 
Dominatiónibus cumque omni milítia 
cœléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ 

cánimus, sine fine dicéntes: 

 
Comunhão (Bar V,5; IV,36) 

Jerusalém, surge e põe-te no alto, e vê o 
regozijo que te virá de teu Deus. 

Jerúsalem, surge et sta in excélso, ei 
vide jucunditátem, quæ véniet tibi a 
Deo tuo. 

 
Pós-Comunhão 

Repletos com o nutritivo alimento  
espiritual, suplicantes, Senhor, Vos 
imploramos que com a participação 
deste mistério, ensinai-nos a desprezar 
as coisas terrenas e a amar as celestes.. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, Deus, que conVosco vive e reina 
na unidade do Espírito Santo, por todos 

os séculos dos séculos. Amém. 

Repléti cibo spirituális alimóniæ, 
súpplices te, Dómine, deprecámur: ut, 
hujus participatióne mystérii, dóceas 
nos terréna despícere et amáre 
cœléstia. Per Dóminum nostrum Iesum 

Christum Fílium tumm, qui tecum vivit 
et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, 

per ómnia sǽcula sæculórum. 

Amen. 
 

Reflexão 

“Ao ter, no cárcere, notícia das obras de Cristo, João Batista enviou dois de seus 
discípulos a Lhe perguntar: 'Sois Vós o que há de vir, ou devemos esperar por 

outro?'” (Evangelho). Jesus refere-se a João como a “seu Anjo” (ou “Mensageiro”) 
que prepara o “caminho”. Queria João que seus discípulos compreendessem que 

deviam seguir também a Cristo em seu “caminho”. Só pelo mesmo Jesus Cristo, o 

Salvador esperado longamente, “vêem os cegos” de alma, “andam os coxos” de 
caráter, “ficam limpos os leprosos” de pecado, e “os pobres” são enriquecidos com 

um novo Evangelho. 

A Epístola indica os aspectos interiores e sociais da obra de Cristo: interiormente, 
“glorificando” a Paternidade de Deus pela oração; socialmente, implantando a 

aventurado é aquele que de Mim não se 
escandalizar». E quando eles partiram, 
começou Jesus a falar ao povo acerca de 
João: «Que saístes a ver no deserto? 
Uma cana agitada pelo vento? Mas que 
saístes a ver? Um homem vestido 
suntuosamente? Ora, os que vestem 
roupas finas habitam os palácios dos 
reis. Então, que saístes a ver? Um 
Profeta? Sim, eu vos digo, e vistes mais 
que um Profeta. Porque este é de quem 
está escrito: Eis que envio diante de tua 
face o meu Mensageiro, que preparará 
o teu caminho adiante de ti». 

fúerit scandalizátus in me. Illis autem 
abeúntibus, cœpit Jesus dícere ad 

turbas de Joánne: Quid exístis in 
desértum vidére? arúndinem vento 
agitátam? Sed quid exístis videre? 
hóminem móllibus vestitum ? Ecce, qui 
móllibus vestiúntur, in dómibus regum 
sunt. Sed quid exístis vidére? 
Prophétam? Etiam dico vobis, et plus 
quam Prophétam. Hic est enim, de quo 
scriptum est: Ecce, ego mitto Angelum 
meum ante fáciem tuam, qui 
præparábit viam tuam ante te.  

Laus tibi, Christe. 
 

Ofertório (Sl LXXXIV,7-8) 

Deus, voltando-Vos, dar-nos-eis a vida e 
vosso povo se alegrará em Vós. Mostrai-
nos, Senhor, a vossa misericórdia e dai-
nos vossa salvação. 

Deus, tu convérsus vivificábis nos, et 
plebs tua lætábitur in te: osténde nobis, 
Dómine, misericórdiam tuam, et 
salutáre tuum da nobis. 

 
Secreta 

Aplacai-Vos, pedimos Senhor, pelas 
preces e vítimas de explicação da nossa 
humildade e onde não forem suficientes 
os sufrágios de nossos méritos, socorrei-
nos com a vossa proteção. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus, 
que conVosco vive e reina na unidade 
do Espírito Santo. 

Placáre, quǽsumus, Dómine, humilitátis 

nostræ précibus et hóstiis: et, ubi nulla 
suppétunt suffrágia meritórum, tuis 
nobis succúrre præsídiis. Per Dóminum 
nostrum Iesum Christum Fílium tumm, 
qui tecum vivit et regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus. 

 
Prefácio 

É verdadeiramente digno e justo, 
racional e salutar, que nós sempre e em 
toda a parte Vos rendamos graças, 
Senhor Santo, Pai onipotente, Deus 
eterno, por Cristo nosso Senhor; Quem, 
ao gênero humano perdido, 
misericordiosa e fielmente, prometestes 
como Salvador, para sua verdade 

Vere dignum et justum est, ǽquum et 

salutáre, nos tibi semper et ubíque 
grátias ágere: Dómine sancte, Pater 
omnípotens, ætérne Deus, per Christum 
Dóminum nostrum; quem, pérdito 
hominum géneri, Salvatórem miséricors 
et fidélis promisísti, cuius véritas 
instrúeret ínscios, sánctitas iustificáret 


