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Domingo da Alegria - Dia da Coleta da Evangelização
ANO NACIONAL DO LAICATO

JESUS É A LUZ E A ALEGRIA DOS POBRES

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos
em comunidade. O Deus da luz e da alegria
nos convida a participar do Banquete da
Vida. Estamos no Advento. Tempo de espera
e confiança no Deus que vem em socorro
de seu povo amado. Pensemos nos motivos
que nossa comunidade tem para se alegrar
e manter viva esta esperança (se for oportuno,
pode-se dizer em voz alta).
Refrão: Vem, Senhor, vem nos salvar,
com teu povo, vem caminhar!
C. As velas acesas são sinal de espera e
vigilância! A chegada do Senhor está próxima

e já podemos nos alegrar. Ele vem e nos
chama a ser profetas do seu Reino. Com
alegria cantemos:

02. CANTO
O Senhor está pra chegar... nº 153

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Felizes e cheios de esperança,
saudemos a Trindade Santa que nos acolhe
em seu amor. Em nome do Pai, do
Filho...
D. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor
de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

04. RITO DA COROA DO ADVENTO
C. Acendemos, hoje, a vela rosa da coroa
do Advento. Ela nos convida à alegria e ao
júbilo pela aproximação da chegada de
Jesus. Lembra a alegria de Davi, que re-
cebeu de Deus a promessa de uma aliança
eterna, para sua descendência.
(Uma pessoa acende a 3ª. vela. As outras duas
deverão estar acesas desde o início juntamente
com as velas do altar).
Uma vela se acende... (3ª. estrofe) nº 166



05. DEUS NOS PERDOA
D. Confiantes e entregues à misericórdia de
Deus Pai, peçamos perdão, cantando:
Por nossas fraquezas humanas... nº
1.154.
D. Ó Deus, cheio de amor, misericórdia e
bondade, tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém!

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus de bondade, que vedes o
vosso povo esperando fervoroso o natal
do Senhor, dai chegarmos às alegrias
da Salvação e celebrá-las sempre com
intenso júbilo na solene liturgia. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Com atenção, escutemos a Palavra que
nos será dirigida.

PRIMEIRA LEITURA: Is 61, 1-2 a.10-11

L.1. Leitura do Livro do Profeta Isaías.

SALMO RESPONSORIAL
Lc 1,46-48.49-50.53-54)
Refrão: A minh’alma se alegra no meu
Deus.

SEGUNDA LEITURA: 1Ts 5, 16-24

L.2 Leitura da Carta de Paulo aos
Tessalonicenses.

EVANGELHO: Jo 1, 6-8.19-28

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... (2x) O Espírito consagrou-me
(2x) nº 352

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- As leituras deste Domingo garantem-nos
que Deus tem um projeto de salvação e de
vida plena. Ele nos propõe passar das
“trevas” à “luz”.
- Na primeira leitura, encontramos duas
características essenciais da missão
profética. A primeira diz que o profeta é
enviado para proclamar a boa notícia.
Ela é dirigida, de um modo particular, aos
pobres, os preferidos do Senhor. O profeta
anuncia-lhes coisas boas. A outra
característica é que a missão não se limita
ao anúncio com palavras,  mas se
expressa na prática: “curar os corações
feridos” e “pôr em liberdade os prisioneiros”.
Anunciar o ano da graça do Senhor significa
propor um tempo especial, o ano jubilar.
Neste período, uma das coisas mais
importantes que acontecia era o perdão das
dívidas. Os escravos eram libertados, para
que a justiça fosse restabelecida.
- A missão profética significa defender e
garantir que os direitos dos pobres sejam
respeitados. Os pobres de Isaías são os
judeus que sofrem a exploração do império
estrangeiro. São oprimidos pelas
autoridades judaicas. E hoje, quem são os
pobres de nosso tempo?
- Isaías diz que o Espírito está sobre o
profeta e ele é ungido por Deus. É revestido
de força e coragem. São dons que Deus
concede aos que Ele chama. Mais tarde,
Jesus assume tudo isso como projeto para
sua vida. Ele é o Ungido do Pai. É revestido
da força do Espírito. É enviado para trazer
libertação aos pobres e a cada um de nós.
- Os noivos aqui expressam a alegria do
povo escolhido para viver uma verdadeira
aliança com Deus. Uma aliança ornada de



justiça e salvação. A imagem da planta nova
que brota da terra fértil manifesta o favor
de Deus pelo seu povo.
- Na segunda leitura, Paulo aconselha a
comunidade a permanecer firme e cheia de
esperança. Ela é convidada a viver em
constante alegria e oração. É a oração que
nos sustenta no relacionamento com Deus.
Devemos agradecer sempre e em qualquer
circunstância de nossa vida. Ele ainda
reforça: “não extingam o Espírito”. Isto
significa retirar da comunidade e da missão
tudo que dá vida e sentido à nossa vocação.
Somos livres, chamados a amar e anunciar
o Reino de justiça e paz.
- No Evangelho, encontramos o início da
pregação de João Batista. Ele anuncia a
chegada do Messias. João é apresentado
como o enviado por Deus para dar
testemunho da luz verdadeira que é Cristo
Jesus.
- No tempo de Jesus, acreditava-se que a
vinda do Messias seria precedida pelo envio
de Elias. Ele prepararia o povo para a
chegada do Salvador. Daí a preocupação
das autoridades judaicas em saber quem era
João Batista. Ele rompe completamente
com a instituição judaica. Ele vem preparar
a chegada do Cristo que libertará o povo
da lei, trazendo vida plena.
- Aqui também se dá a distinção entre o
batismo de João e o de Jesus. João batiza
apenas com água. Este desperta a
consciência para a conversão. Jesus Cristo
batizará com o Espírito. É a luz e o sentido
que só Ele pode dar. Atingirá a intimidade
das pessoas. Torná-las-ão capazes de
construir novas relações de vida e liberdade.
Pelo Batismo somos convidados a dar
testemunho de vida nova.

09. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. De coração aberto e confiante, elevemos
a Deus nossos pedidos:
L.1 Dai-nos, Senhor, a graça de estarmos
revestidos com os trajes do amor e da
justiça para vos receber com alegria.
Rezemos.
Todos: Senhor, atendei-nos.
L.2 Concedei-nos, Senhor, a esperança viva
que nos faz crer e ser testemunhas de vossa
luz na vida. Rezemos.
L.1 Que sejamos sempre conduzidos pelo
vosso Espírito e renovados na alegria de
vossa presença. Rezemos.
L.2 Para que sejamos um alegre e real
anúncio de libertação para os pobres,
sofredores e oprimidos. Rezemos.
L.1 Que o Senhor conceda vida e saúde
ao Papa Francisco que hoje celebra o dom
da vida. Rezemos.
L.2 Que Dom Aldo permaneça fiel ao
chamado de Deus em seu aniversário de
ordenação sacerdotal. Rezemos.
L.1 Que o testemunho dos mártires Chico
Mendes e Pe. Gabriel Felix Maire nos
motive para a missão. Rezemos.
D. Ó Pai, fonte de toda graça e ternura,
atendei os apelos de nosso coração.
Concedei que nossa atitude na vida seja sinal
da vossa vinda. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. A Campanha para a Evangelização
significa a solidariedade dos católicos no
sustento da missão da Igreja. No Advento
somos motivados a contribuir
financeiramente com a Evangelização. Hoje
depositamos nossas ofertas e dízimo
enquanto cantamos.
(Apresentar de forma criativa as porcentagens
referentes à Campanha para a Evangelização.
Ver informações ao lado)
A nossa oferta apresentamos... nº 474
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Leituras para a Semana

2ª Jr 23,5-8 / Sl 71(72) / Mt 1, 18-24
3ª Jz 13, 2-7.24-25a / 70(71) Lc 1, 5-25
4ª Is 7, 10-14 / Sl 23(24) / Lc 1, 26-38
5ª Ct 2, 8-14 / Sl 32(33) / Lc 1, 39-45
6ª 1Sm 1, 24-28 / (Sl)1Sm 2,1-8 / Lc 1, 46-56
Sáb.: Ml 3, 1-4.23-24 / Sl 24(25) / Lc 1, 57-66

12. PAI NOSSO
D. Com amor e confiança, rezemos a
oração que o próprio Jesus nos ensinou.
Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Como irmãos, saudemo-nos,
desejando a paz e a alegria que vêm do
Senhor...
Quero te dar a paz... nº 553

14. ORAÇÃO
D. Deus eterno e cheio de ternura,
fazei brilhar sempre em nossos
corações o sol da justiça, para que
possamos chegar à luz em que habitais.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém

15. AVISOS
No dia 24/12 deve ser utilizado o
Folheto de Culto "Celebrando a Vida"
do IV Domingo do Advento nas
celebrações durante do dia. A partir das
18h se utilizará o Folheto de Culto da
Vigília do Natal. A Comunidade deve se
organizar para celebrar os dois
formulários litúrgicos. Obs.: a
Celebração do IV Domingo do Advento
pode ser feita na noite do dia 23/12.

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz,
o dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso
e cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espí-
rito Santo, nos abençoe e nos guarde.
T. Amém.

D. Enviados pelo Espírito do Senhor, ide em
paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida:)
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

17. CANTO
Seremos a voz que clamará ao mundo...
nº 744

CAMPANHA PARA A
EVANGELIZAÇÃO

A Campanha para a Evangelização foi
criada em 1998 pela CNBB. Seu objeti-
vo é sustentar as atividades pastorais da
Igreja. Assim é a distribuição dos recur-
sos arrecadados: 45% para a Diocese,
20% para os regionais da CNBB e 35%
para a CNBB nacional. Todas as ofertas
deste dia serão destinadas para esta fi-
nalidade. Participe!


