Presid.: Deus, todo-poderoso tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna!
Todos: Amém.
06. ORAÇÃO DO DIA
Celebração Dominical - Ano XLIV - Nº 2222
3º DOMINGO DO ADVENTO
13 de dezembro de 2020
Ano B - São Marcos - Cor Roxa
“...no meio de vós está aquele que vós não conheceis ...eu não mereço desamarrar a correia
de suas sandálias.”

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: Recordamos, neste domingo, que a
preparação para o nacimento de Jesus tem como
característica a alegria. jubilosos, vivenciemos este
tempo de espera, certos de que o Senhor vem à nós!
(Sugestão: Preparar as quatro velas do Advento e
acender a primeira logo após a procissão de entrada.)
02. CANTO INICIAL
1- Estar sempre alegres, rezar sem cessar em
qualquer situação dar graças a Deus esta é a
Sua vontade para nós filhos seus.
Ref.: Vimos cantando alegres, juntos louvando alegres. À espera do Senhor, o Deus de
amor, que entre nós vem habitar
2- Manter o espírito aceso, guardar o que é bom,
limpos e santificados, pra vinda do Senhor, Ele é
fiel na promessa: é o nosso salvador.
3- Alegres no chamado, alegres em proclamar
com vigor a palavra: justiça, paz e o bem. Glória
a Deus amoroso e ao Cristo que vem.
03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA
04. ATO PENITENCIAL
05. CANTO PENITENCIAL
S.: Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz.
T.: Senhor, piedade. Piedade de nós! Senhor,
piedade. Piedade de nos! (Bis)
S.: Cristo, que vindes salvar o que estava perdido.
T.: Cristo, piedade. Piedade de nós! Cristo,
piedade. Piedade de nós! (Bis)
S.: Senhor, que vindes criar um mundo novo.
T.: Senhor, piedade. Piedade de nós! Senhor,
piedade. Piedade de nos! (Bis)
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Presid.: 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
N.S.J.C...
Todos: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Coment.: O profeta Isaías, anuncia a vinda de
alguém que transformará tudo, dando esperança
a todos. O mesmo faz João Batista, prepara os
corações para acolherem o Messias.

I LEITURA - Is 61, 1-2a.10-11
07. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS
1
O espírito do Senhor Deus está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu; enviou-me para
dar a boa-nova aos humildes, curar as feridas
da alma, pregar a redenção para os cativos e
a liberdade para os que estão presos; 2apara
proclamar o tempo da graça do Senhor. 10Exulto
de alegria no Senhor e minha alma regozija-se
em meu Deus; ele me vestiu com as vestes
da salvação, envolveu-me com o manto da
justiça e adornou-me como um noivo com sua
coroa, ou uma noiva com suas jóias. 11Assim
como a terra faz brotar a planta e o jardim faz
germinar a semente, assim o Senhor Deus
fará germinar a justiça e a sua glória diante
de todas as nações. PALAVRA DO SENHOR.
08. SALMO RESPONSORIAL

Cânt.:Lc 1

(Mel.: “Cheia de graça...” 92º Enc.)
Ref.: A minh’alma se alegra, se alegra no meu Deus.
1. A minha alma engrandece ao Senhor, e se
alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador,
pois, ele viu a pequenez de sua serva, desde
agora as gerações hão de chamar-me de bendita.
2. O Poderoso fez por mim maravilhas, e Santo é
o seu nome! Seu amor, de geração em geração,
chega a todos que o respeitam.
3. De bens saciou os famintos, e despediu, sem
nada, os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel
ao seu amor.
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II LEITURA - 1Ts 5, 16-24
09. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO
PAULO AOS TESSALONICENSES - Irmãos:
16
Estai sempre alegres! 17Rezai sem cessar. 18Dai
graças em todas as circunstâncias, porque essa
é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus
Cristo. 19Não apagueis o espírito! 20Não desprezeis as profecias, 21mas examinai tudo e guardai
o que for bom. 22Afastai-vos de toda espécie de
maldade! 23Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois
- espírito, alma, corpo - seja conservado sem
mancha alguma para a vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo! 24Aquele que vos chamou é fiel; ele
mesmo realizará isso. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Jo 1,6-8.19-28
10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, aleluia! (bis)
1. O Espírito consagrou-me (bis)
E mandou-me anunciar (bis)
Boa Nova para os pobres. (bis)
11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS
CRISTO SEGUNDO JOÃO - 6Surgiu um homem
enviado por Deus; seu nome era João. 7Ele veio
como testemunha, para dar testemunho da luz,
para que todos chegassem à fé por meio dele.
8
Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho
da luz. 19Este foi o testemunho de João, quando
os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e
levitas para perguntar: “Quem és tu?” 20João confessou e não negou. Confessou: “Eu não sou o
Messias”. 21Eles perguntaram: “Quem és, então?
És tu Elias?” João respondeu: “Não sou”. Eles
perguntaram: “És o Profeta?” Ele respondeu:
“Não”. 22Perguntaram então: “Quem és, afinal?
Temos que levar uma resposta para aqueles que
nos enviaram. O que dizes de ti mesmo?” 23João
declarou: “Eu sou a voz que grita no deserto:
‘Aplainai o caminho do Senhor’” - conforme
disse o profeta Isaías. 24Ora, os que tinham sido
enviados pertenciam aos fariseus 25e perguntaram: “Por que então andas batizando, se não
és o Messias, nem Elias, nem o Profeta?” 26João
respondeu: “Eu batizo com água; mas no meio
de vós está aquele que vós não conheceis, 27e
que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias”. 28Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João
estava batizando. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS
(Aconselha-se que sejam omitidas na pandemia)

LITURGIA EUCARÍSTICA
15. 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.

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

Presid.: Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar estes dons da nossa devoção, para que, ao
celebrarmos o sacramento que nos destes, se
realizem em nós as maravilhas da salvação. Por
Cristo, nosso Senhor.
17. PREFÁCIO DO ADVENTO, I A

(MR p. 407)

Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação louvar-vos e bendizer-vos,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso,
princípio e fim de todas as coisas. Vós preferistes
ocultar o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho,
Senhor e Juiz da História, aparecerá nas nuvens
do céu, revestido de poder e majestade. Naquele
tremendo e glorioso dia, passará o mundo presente e surgirá novo céu e nova terra. Agora e
em todos os tempos, ele vem ao nosso encontro,
presente em cada pessoa humana, para que o
acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade, enquanto esperamos a feliz realização de
seu Reino. Por isso, certos de sua vinda gloriosa,
unidos aos anjos, vossos mensageiros, vos louvamos, cantando (dizendo) a uma só voz:Santo,
Santo, Santo.
18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

(MR p. 478)

12. HOMILIA

Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte
de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim
de que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.

13. PROFISSÃO DE FÉ

Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
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Presid.: Estando para ser entregue e abraçando
livremente a paixão, 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 discípulos, 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!
T.: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
Presid.: Celebrando, pois, a memória da morte e
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos,
ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos
agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.

RITO DA COMUNHÃO
19. 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.
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

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

Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!

Presid.: E nós vos suplicamos que, participando
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos
pelo Espírito Santo num só corpo.

Todos: O amor de Cristo nos uniu.

Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que
se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça
na caridade, com o papa Fracisco, com o nosso
Bispo Carlos José e todos os ministros do vosso
povo.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Presid.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e
irmãs que morreram na esperança da ressurreição
e de todos os que partiram desta vida: acolhei-os
junto a vós na luz da vossa face.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade
de todos nós e dai-nos participar da vida eterna,
com a Virgem Maria, mãe de Deus, São José seu
esposo, com os santos Apóstolos e todos os que
neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos
e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
Presid.: 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!
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20. CANTO DE COMUNHÃO I
1. Preparemos os caminhos do Senhor endireitemos suas veredas sem temor. E todas as pessoas
hão de ver a salvação que Deus fará acontecer.
Ref: Vem Senhor Jesus, vem nos dar a paz.
És o alimento que nos satisfaz. Vem senhor
Jesus, vem pra nos salvar, que alegremente,
vamos te esperar.
2. Anunciemos entre os povos com fervor: Eis que
vem o nosso Deus e salvador. A glória e o poder
em sua mão na Sua luz os nossos olhos brilharão.
3. Preparados, bem atentos, vigilantes, a palavra
do Senhor nos faz confiantes. Não sabemos hora
e dia que a luz apontará o grande sol Cristo Jesus.
4. O Senhor é quem liberta os cativos, O Senhor
que faz erguer-se o caído. Todo aquele que é justo Ele ama ao seu amparo todo pobre Ele chama.
5. O Senhor nos mostrará sua bondade, da nossa terra brotará fidelidade a verdade e o amor se
encontrarão e a justiça com a paz se abraçarão.
21. CANTO DE COMUNHÃO II
1. As colinas vão ser abaixadas, os caminhos 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. Também vidas sem luz de
horizontes, na luz viva do céu vão brilhar.
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Ref.: Vem, Senhor! Vem salvar teu povo, Deus
Conosco, Emanuel! Neste pão, um mundo
novo, Quer teu povo, Deus fiel!
3. Nosso Deus vem plantar a justiça, neste mundo de sonhos tão vãos. E banir para sempre a
cobiça, que destrói sempre a vida de irmãos.
4. Não impérios de morte reinando só gerando
caminhos de dor. O Senhor quer a vida ostentando o troféu sempre 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.
22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Imploramos, ó Pai, vossa clemência para
que estes sacramentos nos purifiquem dos pecados
e nos preparem para as festas que se aproximam.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

DIVULGAÇÃO CAMPANHA DE NATAL

RITOS FINAIS

Exortações Finais e Bênção
23. CANTO INICIAL
(87º Enc.)
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?
DOMINGO GAUDETE
Diferente dos outros Domingo do Advento, neste dia realça-se, na liturgia, a alegria de quem
espera a vinda do Senhor. É por este motivo que
chamamos o terceiro Domingo do Advento de
Gaudete que, em latim, significa alegra-te, rejubila-te! É o domingo da alegria. Recordamos que
este tempo de espera e preparação não apenas
é repleto do sentimento de alegria, mas que se
aproxima o Natal do Senhor, donde vem a Verdadeira Alegria, o Deus Menino. Liturgicamente a
Igreja reflete este sentimento, podendo-se substituir a cor roxa pelo róseo e, também, ornamentar o espaço celebrativo com discretas flores.
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TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Rx - Jr 23,5-8; Sl 71(72); Mt 1,18-24
3ª Rx - Jz 13,2-7.24-25a; Sl 70(71); Lc 1,5-25
4ª Rx - Is 7,10-14; Sl 23(24); Lc 1,26-38
5ª Rx - Ct 2,8-14; Sl 32(33); Lc 1.39-45
6ª Rx - 1Sm 1,24-28; Cânt.: 1Sm 2,1.4; Lc 1,46-56
Sáb Rx - Ml 3,1-4.23-24; Sl 24(25); Lc 1,57-66
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