
Nº 2.138 (Ano C/Roxo)     3º Domingo do Advento           13 de dezembro de 2015

ANO SANTO DA MISERICÓRDIA E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

COLETA DA CAMPANHA PARA A  EVANGELIZAÇÃO

ALEGRAI-VOS! O SENHOR ESTÁ PRÓXIMO

Obs.: Colocar em destaque o cartaz da Campa-
nha para a Evangelização.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vin-
dos! Celebramos o mistério pascal de Cris-
to. Ele é o Deus que é, que era e que vem.
Preparemo-nos para o dia de sua chegada.
Ele vem e já está bem próximo! Eis o gran-

de motivo da nossa alegria!
Refrão: "Alegrai-vos: Ele está bem
perto; sim, alegrai-vos mais no Senhor!
C. Peçamos ao Senhor a graça da con-
versão. Assim celebraremos dignamente a
alegria do nosso encontro com os irmãos
e irmãs e com Deus. Com alegria, cante-
mos.

02. CANTO
Alegrai-vos... nº 113

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Alegres por nos reunirmos no dia do
Senhor, acolhamos a sua presença amo-
rosa que age no meio de nós: Em nome
do Pai, e do Filho e do Espírito San-
to...
D. A graça do Pai Criador, o amor de Je-
sus Salvador que vem a nós e a força do
Espírito Santificador, estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo!

04. RITO DA COROA DO ADVENTO
D. O Senhor está próximo. João Batista é
o modelo dos que são consagrados a Deus



e que são chamados a ser profetas do Rei-
no. Neste terceiro Domingo do Advento
acendemos a 3ª vela da Coroa - a vela
Rosa. Esta vela tem uma cor mais alegre e
vibrante.  Indica que o Senhor está perto. É
um convite a nos preparar com mais empe-
nho e com alegria para sua chegada. (As
velas roxa e verde já devem estar acesas)
D. A nossa proteção está no nome do Se-
nhor.
Todos: Que fez o céu e a terra.
D. Oremos: Ó Deus, acendemos as ve-
las desta coroa para que possamos pre-
parar nossos corações para o advento
do vosso Filho. Protegei-nos dos maus
costumes e aumentai em nossos cora-
ções o desejo de uma contínua conver-
são. Que servindo a Vós em nossos ir-
mãos, libertemo-nos da escuridão do
pecado e caminhemos ao encontro do
nosso Salvador, Jesus Cristo, que vive
e reina na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Na terceira vela temos... n° 136 (Somen-
te a 3ª estrofe e o refrão).

05. DEUS NOS PERDOA
D. "O que devemos fazer?" A resposta  in-
dicará o modo concreto de realizar nossa
conversão para acolhermos o Messias Sal-
vador. Imploremos de Deus o perdão de
nossos pecados.
Canto: Ó Deus bondade... nº 185
D. Deus de amor e rico em misericórdia,
tende compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém!

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus de bondade! Vosso povo es-
pera fervoroso o Natal do Senhor. Dai
chegarmos às alegrias da Salvação e
celebrá-las com júbilo na solene liturgia.

Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém!

07. DEUS NOS FALA
C. Voltemo-nos para a mesa da Palavra.
Sintamo-nos livres e dispostos para aco-
lher a Palavra de Deus em nossa vida. Que
ela realize a conversão de que necessita-
mos.
Refrão: Senhor, nós te esperamos... nº
39

PRIMEIRA LEITURA: Sf 3, 14-18a

L.1 Leitura da Profecia de Sofonias.

SALMO RESPONSORIAL - Is 12
Refrão: Exultai cantando alegres, ha-
bitantes de Sião, porque é grande em
vosso meio o Deus Santo de Israel!

SEGUNDA LEITURA: Fl 4, 4-7

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Filipenses.

EVANGELHO: Lc 3, 10-18

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Que as nuvens se abram... nº
351

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A Liturgia nos convida a exultarmos de ale-
gria. Deus é misericordioso. Seu amor tri-
unfa sobre a infidelidade do seu povo. O
profeta Sofonias, viveu numa época em que
o povo estava à beira da ruína. Ele anuncia
a vitória do amor de Deus sobre o pecado



e a transformação radical da situação soci-
al, político e religiosa. Conclama todos os
pobres do país a se alegrarem. Esta profe-
cia é importante, porque o evangelista Lucas
a emprega para descrever a anunciação feita
a Maria. As expressões: "Alegra-te", "não
temas", "o Senhor está contigo", são as
mesmas que o anjo irá dirigir a Maria. As-
sim, Lucas nos ajuda a entender que essa
profecia de Sofonias se realizou em pleni-
tude com a encarnação do Filho de Deus.
Em Jesus, Deus veio de fato habitar com o
seu povo. Trouxe a salvação. Ela proporci-
onou a felicidade.
O convite mais insistente à alegria nos vem
de Paulo na segunda leitura: "Alegrai-vos
sempre no Senhor, repito, alegrai-vos!"
(v.4). Por que insiste tanto na alegria? O
motivo é a certeza de que "o Senhor está
próximo". Este é o pensamento que deve
acompanhar permanentemente o cristão e
que deve torná-lo acolhedor, dedicado e ge-
neroso para com todos (v.5).
João Batista nos indica o caminho que per-
mite que o nosso coração seja inundado pela
verdadeira alegria: basta que preparemos a
vinda do Senhor na nossa própria vida,
mediante a partilha dos nossos bens com
os pobres e a recusa a qualquer forma de
violência e de opressão.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Renovemos a nossa fé em Deus, pre-
sente e atuante no meio de nós, rezando
juntos: Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. O Senhor está no meio de nós. Ele quer
renovar-nos com o seu amor. Abramos a
Ele o nosso coração suplicando: Pai, ouvi-
nos!
L.1 Pelos que vivem na tristeza. Que a vin-
da de Cristo os cumule de alegria, rezemos

ao Senhor!
L.2 Que a Palavra de Deus nos converta.
Faça-nos disponíveis para acolher Jesus que
vem a nós nos irmãos e irmãs marginaliza-
dos, rezemos ao Senhor!
L.1 Dia 17 o Papa Francisco completa 79
anos. Que o Espírito Santo o acompanhe,
ilumine e o anime no pastoreio, rezemos ao
Senhor!
(outros pedidos)
D. Senhor, convertei nosso coração. Que
saibamos dividir com nossos irmãos tudo o
que temos e tornar digna a fé e a nossa es-
perança. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Campanha da Evangelização. Nos ale-
gremos em contribuir com a evangelização
da Igreja. Desde a sua implantação, a Cam-
panha da Evangelização busca mobilizar os
católicos para assumir a responsabilidade
de participar na sustentação das atividades
pastorais da Igreja no Brasil. É uma forma
de mostrar que todos nós somos chama-
dos a colaborar, de forma concreta, para
que tenhamos recursos em nossos projetos
de evangelização. Junto com nosso dízimo,
depositamos nossa oferta para a Campa-
nha da Evangelização. Cantemos:
"Do céu vai descer o Cordeiro"... nº 478

12. PAI NOSSO
D. O Senhor nos comunicou o seu Espíri-
to. Com a confiança e a liberdade de filhos
e filhas, elevemos ao Pai do céu a nossa
oração rezando como Jesus nos ensinou:
Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. A paz é condição essencial para termos
Deus em nossa vida. Onde não há paz não
acontece o Natal do Senhor. Promovamos
a paz nas famílias, em nossa comunidade e
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sociedade. Saudemo-nos uns aos outros.
Que a paz do Senhor Jesus...  nº 555

14. ORAÇÃO
D. Ó Deus, alimentando-nos de Vossa
Palavra, sejamos purificados do egoís-
mo, da injustiça e da opressão que nos
impedem de participar da alegria da
chegada do Messias Salvador.  Por Cris-
to nosso Senhor. Amém!

15. AVISOS
- Hoje, abertura da Porta Santa do Ano da
Misericórdia na Catedral, em São Mateus
e no Santuário de Vinhático.

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. Deus nos abençoe e nos guarde.
Todos: Amém!
D. Ele nos mostre a sua face e se compa-
deça de nós. Todos: Amém!
D. Volva para nós o seu olhar e nos dê a
sua paz. Todos: Amém!
D. Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai
e Filho e Espírito Santo. Todos: Amém!
D. Vamos em paz e o Senhor nos acompa-
nhe! Todos: Graças a Deus!

17. CANTO
A Aurora precede o nascer do sol... nº 954

Leituras para a Semana
2ª Nm 24, 2-7.15-17a / Sl 24(25) / Mt 21, 23-27
3ª Sf 3, 1-2.9-13 / Sl 33(34) / Mt 21, 28-32
4ª Is 45, 6b-8.18.21b-25 / Sl 84(85) / Lc 7, 19-23
5ª Gn 49, 2.8-10 / Sl 71(72) / Mt 1, 1-17
6ª Jr 23, 5-8 / Sl 71(72) / Mt 1, 18-24
Sáb.: Jz 13, 2-7.24-25a / Sl 70(71) / Lc 1, 5-25

Oração do ano Santo da Misericórdia
Senhor Jesus Cristo, Vós que nos ensinastes
a ser misericordiosos como o Pai celeste, e
nos dissestes que quem Vos vê, vê a Ele.
Mostrai-nos o Vosso rosto e seremos sal-
vos. O Vosso olhar amoroso libertou
Zaqueu e Mateus da escravidão do dinhei-
ro; a adúltera e Madalena de colocar a feli-
cidade apenas numa criatura; fez Pedro cho-
rar depois da traição, e assegurou o Paraí-
so ao ladrão arrependido. Fazei que cada
um de nós considere como dirigida a si
mesmo as palavras que dissestes à mulher
samaritana: "Se tu conhecesses o dom de
Deus!"
Vós sois o rosto visível do Pai invisível, do
Deus que manifesta sua onipotência sobre-
tudo com o perdão e a misericórdia: fazei
que a Igreja seja no mundo o rosto visível
de Vós, seu Senhor, ressuscitado e na gló-
ria. Vós quisestes que os Vossos ministros
fossem também eles revestidos de fraqueza
para sentirem justa compaixão por aqueles
que estão na ignorância e no erro: fazei que
todos os que se aproximarem de cada um
deles se sintam esperados, amados e per-
doados por Deus.
Enviai o Vosso Espírito e consagrai-nos a
todos com a sua unção para que o Jubileu
da Misericórdia seja um ano de graça do
Senhor e a Vossa Igreja possa, com reno-
vado entusiasmo, levar aos pobres a alegre
mensagem de proclamar aos cativos e opri-
midos a libertação e aos cegos restaurar a
vista. Nós Vo-lo pedimos por intercessão
de Maria, Mãe de Misericórdia, a Vós que
viveis e reinais com o Pai e o Espírito San-
to, pelos séculos dos séculos. Amém.

Papa Francisco


