
3º Domingo do Advento

13 de dezembro de 2015
Ano C - Roxo ou Róseo

“Alegrem-se, o Senhor
se aproxima!”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO
(Valorizar os símbolos do Advento: coroa, velas, 
manjedoura vazia...)

Coment.: As pessoas que se amam ficam 
alegres quando se encontram. O Senhor está 
próximo. Por isso, as leituras de hoje insistem 
para que estejamos alegres. A primeira leitura 
é repetitiva: rejubila, alegra-te, exulta de todo o 
coração, pois o Senhor já veio e está no meio 
de nós. Infelizmente não percebemos sufici-
entemente sua presença. No entanto, nós o 
temos presente na Igreja, nos sacramentos, 
na Eucaristia de modo particular, na Bíblia, na 
pessoa do irmão. João Batista nos ensina como 
viver alegres na expectativa do Natal: quem 
tem duas túnicas, dê uma a quem não tem; que 
sejamos justos, que sejamos honestos. A razão 
está no fato que, quando ele vier, não virá de 
mãos vazias, mas nos encherá de seus bens. 
Rezemos para que a novena do Natal produza 
frutos de conversão. 

06.  ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus de bondade, que vedes o 
vosso povo esperando fervoroso o natal do 
Senhor, dai chegarmos às alegrias da Salva-
ção e celebrá-las sempre com intenso júbilo 
na solene liturgia. Por N. S. J. C. ...

LITURGIA DA PALAVRA
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Coment.: É preciso que descubramos em meio 
a tantas coisas desagradáveis a graça de Deus 
e seu amor por nós. 

I LEITURA - Sf 3, 14-18 a

07. LEITURA DA PROFECIA DE SOFONIAS
14Canta de alegria, cidade de Sião; rejubila, 
povo de Israel! Alegra-te e exulta de todo o 
coração, cidade de Jerusalém! 15O Senhor 
revogou a sentença contra ti, afastou teus 
inimigos; o rei de Israel é o Senhor, ele está 
no meio de ti, nunca mais temerás o mal. 
16Naquele dia, se dirá a Jerusalém: “Não 
temas, Sião, não te deixes levar pelo desâni-
mo! 17O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, 
o valente guerreiro que te salva; ele exultará 
de alegria por ti,  movido por amor; exultará 
por ti, entre louvores, 18acomo nos dias de 
festa”. Palavra do Senhor.

Presid.: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede 
por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o 
nosso espírito ao arrependimento para sermos 
menos indignos de aproximar-nos da mesa do 
Senhor.
(momento de silêncio para a reflexão pessoal)

03. SAUDAÇÃO
04. ATO PENITENCIAL

Celebração Dominical - Ano XLIII  - Nº 2368

02. CANTO INICIAL
1. O Senhor está pra chegar; já se cumpre 

a profecia/  E o seu Reino então será 
liberdade e alegria/ E as nações enfim 
recebem salvação a cada dia.

Ref.: Das alturas orvalhem os céus / E 
das nuvens que chova a justiça / Que a 
terra se abra ao amor/ E germine o Deus 
Salvador. (Bis)

2. Vem de novo restaurar-nos. De que 
lado estarás?/ Indignado contra nós? 
E a vida não darás? Salvação e alegria, 
outra vez não  nos trarás?

05. CANTO PENITENCIAL  - (melodia 93º encontro)
Solo: Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós! 
            Senhor, piedade. Piedade de nós! (bis)
Solo: Cristo, que vindes salvar o que estava perdido.
Todos: Cristo, piedade. Piedade de nós!
            Cristo, piedade. Piedade de nós! (bis)
Solo: Senhor, que vindes criar um mundo novo.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós! 
            Senhor, piedade. Piedade de nós! (bis)

Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos con-
duza à vida eterna.
Todos: Amém.



II LEITURA - Fl 4, 4-7

09. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO 
AOS FILIPENSES                     
Irmãos: 4Alegrai-vos sempre no Senhor; eu 
repito, alegrai-vos. 5Que a vossa bondade 
seja conhecida de todos os homens! O Se-
nhor está próximo! 6Não vos inquieteis com 
coisa alguma, mas apresentai as vossas ne-
cessidades a Deus, em orações e súplicas, 
acompanhadas de ação de graças. 7E a paz 
de Deus, que ultrapassa todo o entendimen-
to, guardará os vossos corações e pensa-
mento em Cristo Jesus.  Palavra do Senhor.

EVANGELHO - Lc 3, 10-18
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LITURGIA EUCARÍSTICA

11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO 
DE JESUS CRISTO SEGUNDO LUCAS
Naquele tempo, 10as multidões pergun-
tavam a João: “Que devemos fazer?” 
11João respondia: “Quem tiver duas 
túnicas, dê uma a quem não tem;  e 
quem tiver comida, faça o mesmo!” 

12Foram também para o batismo co-
bradores de impostos, e perguntaram 
a João: “Mestre, que devemos fazer?” 
13João respondeu: “Não cobreis mais 
do que foi estabelecido”. 14Havia tam-
bém soldados que perguntavam: “E 
nós, que devemos fazer?” João res-
pondia: “Não tomeis à força dinheiro 
de ninguém,  nem façais falsas acusa-
ções; ficai satisfeitos com vosso salá-
rio!” 15O povo estava na expectativa  e 
todos se perguntavam no seu íntimo se 
João não seria o Messias. 16Por isso, 
João declarou a todos: “Eu vos batizo 
com água, mas virá aquele que é mais 
forte do que eu. Eu não sou digno de 
desamarrar a correia de suas sandá-
lias. Ele vos batizará no Espírito Santo 
e no fogo. 17Ele virá com a pá na mão: 
vai limpar sua eira e recolher o trigo 
no celeiro; mas a palha ele a queimará 
no fogo que não se apaga”. 18E ainda 
de muitos outros modos, João anun-
ciava ao povo a Boa-Nova. Palavra da 
Salvação.

12. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS

08.  SALMO RESPONSORIAL - Is 12, 2-6
       (Melodia: Quem semeia entre lágrimas)
Ref.: Exultai cantando alegres, habitan-

tes de Sião, porque é grande em vosso 
meio o Deus Santo de Israel!

1. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e 
nada temo. / O Senhor é minha força, 
meu louvor e salvação. / Com alegria 
bebereis no manancial da salvação, / 
e direis naquele dia: “Dai louvores ao 
Senhor!”

2. Invocai seu santo nome, anunciai suas 
maravilhas, / entre os povos proclamai 
que seu nome é o mais sublime. / Lou-
vai cantando ao nosso Deus, / que fez 
prodígios e portentos.

3. Publicai em toda a terra suas grandes 
maravilhas! / Exultai cantando alegres, 
habitantes de Sião, / porque é grande 
em vosso meio / o Deus Santo de Israel!

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
      (Apostila 87º Encontro)
Ref.: Aleluia, aleluia! (bis)
1. O Espírito consagrou-me (bis)
E mandou-me anunciar (bis)
Boa Nova para os pobres. (bis)

14. CANTO DAS OFERENDAS
1. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta 

e na dor e trazem pão e vinho para esperar 
o Senhor.

Ref.: Deus ama os pobres e se fez pobre, 
também, desceu à terra e fez pousada em 
Belém.

2. As nossas mãos se elevam, para, num 
gesto de amor, retribuir a vida, que vem das 
mãos do Senhor.

3. As nossas mãos se encontram na mais 
fraterna união. Façamos deste mundo a 
grande “Casa do Pão!”

4. As nossas mãos sofridas nem sempre têm 
o que dar, mas vale a própria vida de quem 
prossegue a lutar.

3. Irmãos na fé viva, exultantes, partilham o 
pão sempre mais, e campos jamais verde-
jantes também já se tornam trigais!



15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar 
estes dons da nossa devoção, para que, ao celebrar-
mos o sacramento que nos destes, se realizem em nós 
as maravilhas da salvação. Por Cristo nosso Senhor.

16. PREFÁCIO (MR p. 408)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo o 
lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, 
por Cristo, Senhor nosso. Predito por todos os profetas, 
esperado com amor de mãe pela Virgem Maria, Jesus 
foi anunciado e mostrado presente no mundo por São 
João Batista. O próprio Senhor nos dá a alegria de 
entrarmos agora no mistério do seu natal, para que sua 
chegada nos encontre vigilantes na oração e celebrando 
os seus louvores. Por essa razão, agora e sempre, nós 
nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (MR p. 482) 
Presid.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do uni-
verso, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a 
todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, 
para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr-
-do-sol, um sacrifício perfeito.
Todos: Santificai e reuni o vosso povo!

Presid.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo 
Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de que se tornem o 
Corpo e X o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, ele tomou 
o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discípulos, 
dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Do 
mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em 
suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus dis-
cípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É 
O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis 
o mistério da fé!
Todos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos 
libertastes pela cruz e ressurreição.

Presid.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso 
Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa 
ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto 
esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em 
ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Olhai com bondade a oferenda da vossa Igre-
ja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco 
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e concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o 
Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito 
Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só 
espírito.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

Presid.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, mãe de Deus, São José seu esposo, 
os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que 
não cessam de interceder por nós  na vossa presença.
Todos: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

Presid.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que 
este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz 
e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na 
caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste 
mundo: o vosso servo o Papa Francisco, e nosso 
bispo Celso Antônio, com os bispos do mundo intei-
ro, o clero e todo o povo que conquistastes.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Atendei às preces da vossa família, que está 
aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de mise-
ricórdia, todos os vossos Filhos e filhas dispersos pelo 
mundo inteiro.
Todos: Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!

Presid.: Acolhei com bondade no vosso reino os nos-
sos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos 
os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, 
esperamos também nós saciarmos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!

Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda gra-
ça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai 
todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos: Amém!

18. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje 
a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, 
enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.
Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para sem-
pre.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Após-
tolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz”. Não 
olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igre-
ja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. 
Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Abraço da Paz)

RITO DA COMUNHÃO
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RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Imploramos, ó Pai, vossa clemên-
cia para que estes sacramentos nos purifi-
quem dos pecados e nos preparem para as 
festas que se aproximam. Por Cristo, nosso 
Senhor.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

2ª  Rx - Nm 24,2-7.15-17a; Sl 24 (25); Mt 21,23-27
3ª  Rx - Sf 3,1-2.9-13; Sl 33 (34); Mt 21,28-32
4ª Rx - Is 45,6b-25; Sl 84 (85); Lc 7,19-23
5ª Rx - Gn 49,2.8; Sl 71 (72); Mt 1,1-17
6ª Rx - Js 23,5-8; Sl 71 (72); Mt 1,18-24
Sb Rx - Jz 13,2-7.24-25; Sl 70 (71); Lc 1,5-25
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BÊNÇÃO PARA O TEMPO DO ADVENTO
Presid.: Que o Deus onipotente e misericor-
dioso vos ilumine com o advento do seu Filho, 
em cuja vinda credes e cuja volta esperais, e 
derrame sobre vós as suas bênçãos.
Todos: Amém.

19. CANTO DE COMUNHÃO
1. As colinas vão ser abaixadas,/ Os ca-

minhos vão ter mais fulgor./ O Senhor 
quer as vidas ornadas/ Para a festa da 
vida e do amor.

Ref.: Vem, Senhor! Vem salvar teu 
povo,/ Deus Conosco, Emanuel! Neste 
pão, um mundo novo,/ quer teu povo, 
Deus fiel!

2. Vão brotar em desertos mil fontes, 
Que canteiros de paz vão regar. Tam-
bém vidas sem luz de horizontes,/ Na 
luz viva do céu  vão brilhar.

3. Nosso Deus vem plantar a justiça, 
neste mundo de sonhos tão vãos. E 
banir para sempre a cobiça,/ Que des-
trói sempre a vida de irmãos.

4. Não impérios de morte reinando/ Só 
gerando caminhos de dor. / O Senhor 
quer a vida ostentando/ O troféu sem-
pre eterno do amor.

5. A chegada de Deus aguardando, eis 
um povo em caminhos de luz! E com 
ele o Senhor caminhando para a casa 
do Pai o conduz.

  21. CANTO DE DESPEDIDA 
       (92º encontro)
1. Tempo de esperança e de viver, tempo 

de ser novo e renascer...
Ref.: Eis que uma criança já se anuncia, 

dentro de Maria o céu conosco está. 
Tempo de esperança e de alegria, va-
mos esperar que o senhor virá. O liber-
tador já vem, o libertador já vem.

2. Como esperava o povo hebreu, o Se-
nhor, do povo, não se esqueceu.

3. Hoje o povo espera de coração por um 
mundo novo, bem mais irmão.

Presid.: Que durante esta vida ele vos torne 
firmes na fé, alegres na esperança, solícitos na 
caridade..
Todos: Amém.

Presid.: Alegrando-vos agora pela vinda do Sal-
vador feito homem, sejais recompensados com 
a vida eterna, quando vier de novo em sua glória.
Todos: Amém.

Presid.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho e Espírito Santo. 
Todos: Amém.
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