
N° 2.326  (Ano C/Roxo ou Róseo) 3° Domingo do Advento 16 de dezembro de 2018

COLETA DA CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO

ALEGRAI-VOS! O SENHOR ESTÁ PRÓXIMO

- Colocar em destaque um cartaz com o tema da
Campanha para a Evangelização e a foto do
Papa Francisco.
- Cantar o refrão do canto nº 142. Acender as
velas do Altar, apenas as velas verde e roxa da
coroa do advento.

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 per-
to; sim, alegrai-vos mais no Senhor!
C. O terceiro Domingo do Advento é co-

nhecido como Domingo Gaudete, Domin-
go da Alegria. Estamos nesse tempo de
preparação e conversão rumo ao Natal do
Senhor. Alegremo-nos porque Deus já está
e caminha conosco! Peçamos ao Senhor a
graça da conversão. Assim celebraremos
dignamente este nosso encontro de irmãos
no Senhor. Com alegria, cantemos.

02. CANTO
Alegrai-vos ele está bem perto... nº 142

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Alegres por nos reunir no dia do Se-
nhor, acolhamos a sua presença amorosa
que age no meio de nós: Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. A graça do Pai Criador, o amor de Je-
sus Salvador que vem a nós e a força do
Espírito Santificador, estejam conosco.
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. Indica que o Senhor está perto. É
um convite alegre a nos empenharmos em
preparar nossas vidas para sua chegada.



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.
Amém.
Na terceira vela temos... n° 166 (3ª es-
trofe 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.
Ó Deus bondade... nº 1.144
D. Deus de amor e rico em misericórdia,
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém!

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus de bondade, que vede o Vos-
so povo esperando fervoroso o Natal do
Senhor, dai chegarmos às alegrias da
Salvação e celebrá-las sempre com in-
tenso júbilo na solene liturgia. Por nos-
so 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. Ouçamos.

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... O Espírito... nº 352

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- A Liturgia nos convida a exultar 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, política 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
à Maria, com as expressões: "Alegra-te",
"não temas", "o Senhor está contigo". Lucas
nos ajuda a entender que essa profecia de
Sofonias se realizou em plenitude com a
encarnação do Filho de Deus. Em Jesus,
Deus veio de fato habitar com o seu povo.
Trouxe a salvação. Ela proporcionou a feli-
cidade.
- 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
generoso 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 em nossa própria vida.
Neste tempo do Advento, somos chama-
dos a nos perguntar: o que devemos fazer
para preparar a vinda do Senhor? Por meio
do que diz João aos cobradores de impos-
tos, compreendemos que a preparação se
dá mediante a partilha dos nossos bens com
os pobres e a recusa a qualquer forma de
violência e opressão. Em outras palavras,
somos chamados a sermos justos, hones-
tos, íntegros, solidários para com o nosso
próximo.
- A Partilha e a solidariedade são procedi-
mentos que revelam a grandeza de nosso
coração e o amor que existe em nós. Quem
assim procede revela a presença de Deus.
Essas atitudes alegram a Deus, nos alegram
e a nossos semelhantes.
- Nesse processo de preparação para o
Natal do Senhor, vamos revisar nossa vida,
tendo diante de nós o exemplo de João
Batista. Sejamos mais humildes e dedica-
dos ao próximo. Sejamos generosos, par-
tilhando e amando a todos.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Renovemos a nossa fé em Deus, pre-
sente e atuante no meio de nós. 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, para que a
vinda de Cristo os cumule de alegria. Nós
Vos pedimos.
L.2 Que a Palavra de Deus nos converta, e
faça-nos disponíveis para acolher Jesus que
vem a nós nos irmãos e irmãs marginaliza-
dos. Nós Vos pedimos.

L.1  Amanhã, dia 17, o Papa Francisco
completa 79 anos. Para que o Espírito Santo
o acompanhe, ilumine e o anime no
pastoreio. Nós Vos pedimos.
L.2 No próximo dia 22, nosso Bispo
Emérito Dom Aldo comemorará aniversá-
rio de Ordenação Sacerdotal. Que Deus o
fortaleça com o seu amor. Nós Vos pedi-
mos.
L.1 Também no dia 22, recordamos o Mar-
tírio de Chico Mendes, assassinando no ano
de 1988. Rezemos por tantos homens e
mulheres, que colocam suas vidas em risco
na luta por um mundo mais justo e solidá-
rio. Nós Vos pedimos.
L.2 Por todos os que neste dia contribui-
rão com a Campanha para a Evangelização,
que Deus os cumule de graças e conceda
abundância de seus bens. Nós Vos pedi-
mos.
D. Senhor, convertei nosso coração. Que
saibamos dividir o que temos com alegria.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém!

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Criada em 1998 pela Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), a
Campanha da Evangelização busca mobili-
zar os católicos a assumir a responsabilida-
de de participar na sustentação das ativida-
des pastorais da Igreja. A distribuição dos
recursos é feita da seguinte forma: 45% per-
manecem na própria diocese; 20% são en-
caminhados para os regionais da CNBB; e
os demais 35% para a CNBB Nacional.
C. Sendo solidários ajudemos alegremente
nossa Igreja a ter recursos para a
evangelização. Junto com nosso dízimo,
depositamos nossa oferta para a Campa-
nha da Evangelização. Cantemos: "Do céu
vai descer o Cordeiro"... nº 476

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cris-
to.
T. Para sempre seja louvado!
C. Hoje, ó Pai, este povo reunido em lou-
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vação manifesta que vosso Reino está che-
gando. Na Palavra proclamada e na
fraternidade, expressamos o desejo de ser-
mos unidos em Cristo. De vermos brilhar
em nossa humanidade o resplendor da
Vossa luz. Sustentai cada um de nós em
nossa caminhada. Renovai a nossa espe-
rança na vinda do vosso Filho.
Refrão: Vem, ó Senhor, com o teu povo
caminhar! Teu Corpo e Sangue vida e
força vêm nos dar! (2x)
D. No domingo em que celebramos a Ale-
gria na espera do "Deus-Menino", eleve-
mos o nosso louvor e ação de graças can-
tando: Deus infinito... 1.193

13. 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...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. A paz é condição essencial para termos
Deus em nossa vida. Promovamos a paz
nas famílias, comunidade e sociedade.
Saudemo-nos uns aos outros.
Deus nos abençoe...  nº 541

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, alimentando-nos de Vossa
Palavra, sejamos purificados do egoís-
mo, injustiça e opressão que nos impe-
dem de participar da alegria da chega-
da do Messias Salvador.  Por Cristo
nosso Senhor. Amém!

16. AVISOS
- Preparar os gestos da celebração do
4º Domingo do Advento (23/12)

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (O dirigente diz a fórmula que segue)
Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
poderoso e cheio de misericórdia: Pai e
Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Alegrando-nos com a presença do Deus
conosco, vamos em paz e o Senhor nos
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.

18. CANTO
Estou penando em Deus... nº 742

Leituras para a Semana
2ª Gn 49, 2.8-10 / Sl 71(72) / Mt 1, 1-17
3ª Jr 23, 5-8 / Sl 71(72) / Mt 1, 18-24
4ª Jz 13, 2-7.24-25a / Sl 71(72) / Lc 1, 5-25
5ª Is 7, 10-14 / Sl 23(24) / Lc 1, 26-38
6ª Ct 2, 8-14 / Sl 32(33) / Lc 1, 39-45
Sáb.: 1Sm 1, 24-28 / Cânt.: 1Sm 2, 1.4-8 / Lc 1, 46-56

Vem, Senhor Jesus!
(cf. Ap 22,20)


