O Dia do Senhor
Ano C - XXVIII - Nº 1729 - 3º Domingo do Advento - cor rósea - 16/12/2018

“COM JESUS CRISTO, RENASCE SEM CESSAR A ALEGRIA” (EG, nº 1)
Dia da Campanha Nacional para a Evangelização

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial

(Pe. Antônio Gomes - Fr. Natalino Martins Ribeiro - Fr. André Ricardo
de Melo)

Deus nos reúne
Preparar o espaço celebrativo conforme o Advento, tempo de
alegre espera no Senhor. Manter na entrada da igreja o tronco
seco grande com o broto verde afixado nele. Montar o presépio
aos poucos, reservando as imagens dos Reis Magos, somente
para a Epifania. Preparar com antecedência a recordação da
vida. Para dar início, cantar de forma orante.
(Bianca Ketully - Dirceu Vicente de Paula)

Esta luz acende a esperança de um novo tempo
que está para chegar. Tempo de mudança, de
reconciliação, tempo de fraternidade. Esta luz é
Jesus, vida nova Ele vem para nos dar. Esta luz é
Jesus, abra seu coração e deixe Ele entrar. Vinde
Senhor Jesus, vinde Senhor Jesus, vinde Senhor
Jesus.

1. Acolhida

Animador(a) - Queridos irmãos e irmãs, sejam
todos bem-vindos a este encontro fraterno, em
que nos reunimos para celebrar nossa fé em
Jesus Cristo, nosso Salvador e libertador de toda
humanidade. Iniciamos a terceira semana do
Advento preparando-nos para a celebração do
Natal, tempo de alegre esperança para a vinda
do Senhor no meio de nós. Para bem celebrarmos
nossa fé e nossa vida, vamos recordar os
momentos marcantes que vivenciamos na semana
que passou. (recordação da vida) Felizes e unidos na
espera do Senhor, cantemos.		
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Vigilantes na esperança, caminhamos com Maria!
Eis o tempo favorável, advento do Senhor!
1 - Os profetas predisseram o nascimento do
Messias, com o passar das gerações a profecia se
cumpria. Graça plena alcançou quem na Palavra
confiou, veio a nós o Emanuel, nosso Deus
libertador!
2 - João Batista foi à frente preparando o
caminho, converteu os corações para acolher
o Messias. Trouxe graça e esperança, vida nova
transformou, pois nasceu para nós, Jesus Cristo
nosso guia!
Presidente - A celebração de hoje é um convite à
alegria e ao júbilo pela aproximação da chegada
do Senhor que nos pede por meio de sua Palavra,
conversão e mudança de vida. Reunidos pelo amor
da Trindade Santa, façamos o sinal de nossa fé.
Em nome do Pai...
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo
estejam convosco. Bendito seja Deus...

3. Acendimento da Vela da Coroa do
Advento
Enquanto se canta, um(a) jovem com veste rosa acende a 3ª
vela da coroa do Advento.
(João Paulo Ramos Durães)

A luz virá, a luz virá e resplandecerá o novo dia!
(bis)

4. Deus nos perdoa

Presidente - Ao Senhor, fonte de reconciliação e
paz, peçamos perdão de nossos pecados. (silêncio)
Cantemos.
(Pe. José Cândido)

1 - Senhor, que viestes salvar os corações
arrependidos.

Piedade, piedade, piedade de nós. (bis)
2 - Cristo, que viestes chamar os pecadores
humilhados.
3 - Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus
Pai que nos perdoa.
Presidente - Deus de bondade, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza
à vida eterna. Amém.

5. Oração

Presidente - Ó Deus de bondade, olhai o vosso
povo que espera com fé o Santo Natal. Com vossa
ajuda queremos celebrar, com alegria, a vinda do
Salvador. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Deus nos fala
Sem comentário, a assembleia senta-se, o leitor aproxima-se
da Mesa da Palavra, enquanto se canta.
(Ir. Míria Kolling)

É uma luz tua Palavra, é uma luz pra mim, Senhor!
Brilhe esta luz, tua Palavra, brilhe esta luz em mim,
Senhor! (bis)

6. Leitura da Profecia de Sofonias (3,
14-18a)
7. Salmo Responsorial (Is 12, 2-3.4bcd.5-6)
(CD Cantando os Salmos - Ano C - faixa 3)

Exultai cantando alegres, habitantes de Sião,
porque é grande em vosso meio o Deus Santo
de Israel! (bis)
- 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.
- Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas,
entre os povos proclamai que seu nome é o mais
sublime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez
prodígios e portentos.
- 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!”

8. Leitura da Carta de São Paulo aos
Filipenses (4, 4-7)
9. Canto de Aclamação (Arquidiocese de Goiânia)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
1 - O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua
unção; enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz
proclamação!

Nossa resposta

12. Profissão de Fé

Presidente - No Deus que é a esperança e a alegria
de nossas comunidades, professemos nossa fé.
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador
do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e
invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,
Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes
de todos os séculos; Deus de Deus, luz da luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado,
não criado, consubstancial ao Pai; por ele todas
as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para
nossa salvação, desceu dos céus: (todos de inclinam)
e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da
Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós
foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi
sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme
as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado
à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória,
para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não
terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a
vida, e procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o
Filho é adorado e glorificado: ele que falou pelos
profetas. Creio na igreja, una, santa, católica e
apostólica. Professo um só batismo para remissão
dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos
e a vida do mundo que há de vir. Amém!

13. Preces da Comunidade

Presidente - Esperando ardentemente a vinda de
nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que veio ao mundo
para evangelizar os pobres e curar as pessoas de
coração contrito, elevemos as nossas preces.
- Senhor, fortalecei a vossa Igreja, o Papa Francisco,
os Bispos, padres, diáconos, seminaristas,
religiosos(as) e todos os cristãos leigos e leigas,
para que anunciem com alegria a Boa Nova do
Vosso Reino. Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai todos nós batizados
na Trindade Santa, para que possamos nos
comprometer com as políticas partidárias e nos
conselhos municipais, para difundir no Brasil
e no município onde habitamos, a justiça e a
fraternidade. Nós vos pedimos.
- Senhor, olhai com bondade aqueles que vivem
nas periferias sociais e existenciais, a fim de que
encontrem nos projetos de evangelização, uma
mão estendida que alivie seus sofrimentos. Nós
vos pedimos.
- Senhor, abençoai nossas comunidades, para que
compreendam, em toda grandeza e dignidade, a
natureza e missão dos cristãos leigos e leigas, sua
inserção nas realidades temporais e nas realidades
terrenas. Nós vos pedimos.

10. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Lucas (3, 10-18)

Presidente - Rezemos juntos a Oração pela
Campanha da Evangelização.

11. Partilha da Palavra

Pai Santo, quisestes que a vossa Igreja fosse no
mundo fonte de salvação para todas as nações, a
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fim de que a obra do Cristo que vem continue até
o fim dos tempos. Aumentai em nós o ardor da
evangelização, derramando o Espírito prometido,
e fazei brotar em nossos corações a resposta da
fé. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

14. Apresentação dos Dons
Neste domingo o gesto concreto é a coleta da Campanha
Nacional para a Evangelização.

Animador(a) - A Campanha para a Evangelização
é uma experiência que promove a comunhão e
a partilha dos bens entre as Igrejas particulares,
assim como acontecia nas comunidades primitivas
do Novo Testamento. Nosso gesto concreto será
partilhado, solidariamente, entre arquidioceses,
dioceses e prelazias, que receberão 45% dos
recursos; os 18 regionais da CNBB que terão 20%;
e o Secretariado-Geral da CNBB contará com 35%
de nossas contribuições.

15. Canto das Oferendas

poder dos inimigos e das mãos de todos quantos
nos odeiam.
Bendito, bendito, bendito, bendito seja o Senhor
Deus de Israel!
2 - Assim mostrou misericórdia a nossos pais,
recordando a sua santa Aliança e o juramento a
Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertos
do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor em
santidade e justiça diante dele.
3 - Enquanto perdurarem nossos dias, serás
profeta do Altíssimo, ó menino, irás andando
a frente, à frente do Senhor para plainar e
preparar os seus caminhos, anunciando a seu
povo a salvação, que está na remissão dos seus
pecados.
4 - Pelo amor do coração do nosso Deus, sol
nascente que nos veio visitar lá do alto como luz
resplandecente a iluminar a quantos jazem entre
as trevas, e na sombra da morte estão sentados,
no caminho da paz guiar os nossos passos.

Deus nos faz irmãos

(Onde houver Celebração da Palavra) (Frei José Moacyr Cadenassi)

1 - Bendizemos o teu nome, verdadeiro Deus
da vida, pelos frutos partilhados nesta mesa, a
mais querida: é sinal do Reino novo, da justiça a
medida!
Bendito sejas, nosso Deus! Hoje e sempre, e por
tempos infinitos! (bis)
2 - As matizes do teu Reino renovaram nosso
tempo: pelo Cristo, Vosso Filho, teus prodígios e
portentos! Habitamos na cidade em que Ele é o
fundamento!
(Onde houver Celebração Eucarística) (Zé Martins)

A nossa oferta apresentamos no altar e te
pedimos: vem Senhor, nos libertar!
1 - A chuva molhou a terra, o homem plantou
um grão, a planta deu flor e frutos, do trigo se
fez o pão.
2 - O homem plantou videiras, cercou-as com
seu carinho, da vinha brotou a uva, da uva se fez
o vinho.
3 - Os frutos de nossa terra e as lutas dos filhos teus,
serão, pela tua graça, pão vivo que vem dos céus.
4 - Recebe, Pai, nossas vidas, unidas ao pão e ao
vinho, e vem conduzir seu povo guiando-o no teu
caminho.

16. Louvação

Presidente - Demos graças ao Senhor nosso Deus
pela salvação que nos é oferecida em Jesus Cristo e
por todos os missionários que pela evangelização
promovem a alegria em muitos corações que se
convertem.
(Pe. Ronoaldo Pelaquin)

1 - Bendito seja o Senhor Deus de Israel que
a seu povo visitou e libertou; e fez surgir um
poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor,
como falara pela boca de seus santos, os profetas
desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do

17. Pai Nosso

Presidente - Guiados pelo Espírito de Jesus e
iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos
dizer: Pai Nosso...

18. Abraço da Paz

Animador(a) - A paz é fruto do amor e da
misericórdia entre os irmãos e irmãs no meio
em que vivemos. Saudemo-nos com um gesto de
comunhão fraterna.
(Ir. Míria T. Kolling)

Como é bom viver em harmonia, os irmãos na
paz e na alegria! É como o orvalho da manhã se
abrindo em flor, como o saboroso mel que nos
renova e dá vigor! Como é bom, como é bom,
irmãos unidos na alegria do Senhor! (bis)

19. Canto de Comunhão (se houver) (Zé Martins)

Vem Senhor, vem salvar teu povo, neste pão sinal
do teu carinho. Deus conosco, Jesus Salvador, pra
mostrar-nos um novo caminho.
1 - Vem, Senhor, saciar nossa fome, para sermos
um povo no amor, vem tirar o mal que consome,
tua gente que vive na dor.
2 - Vem, Senhor, saciar nossa sede, de carinho, paz
e justiça, entre nós arme sua rede, não nos deixe
à mercê da cobiça.
3 - Vem, Senhor, saciar o desejo, de vivermos num
mundo de irmãos, que será para nós um lampejo,
do que tens preparado então.
4 - Vem, Senhor, saciar nosso sonho, nós queremos
o teu Salvador, para a terra da tua promessa, ser
mais linda com o Libertador.
5 - Vem, Senhor, mostrar o caminho, ao teu povo
esperando a luz, neste pão alimento e no vinho,
sangue, vida, queremos Jesus.
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20. Oração

Presidente - Senhor, nosso Deus e Pai, que a
força da Palavra (e da Comunhão) nos libertem
do pecado e nos ajudem a preparar com alegria
as festas do Santo Natal. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

Deus nos envia

21. Notícias e Avisos
22. Refletindo o Tempo do Advento
(ler para assembleia)

Os profetas anunciam e denunciam; é denúncia
quando dirigida àqueles que detêm algum poder,
é anúncio quando dirigido aos pobres. Temos
fragilidades, incoerências, mil condicionamentos
que limitam nossa liberdade pessoal. Mas temos
responsabilidades de decidir sobre nossas
vidas. Especialmente neste tempo de Natal,
encaramos essa responsabilidade de um ponto
de vista otimista: Deus está do nosso lado, Ele é
misericórdia infinita.
(Reflexões e Sugestões Litúrgicas - Deus Conosco - 2018)

23. Gesto Concreto

- Durante este mês a comunidade busque
arrecadar alimentos, fraldas, leite em pó e
brinquedos para serem distribuídos para as
crianças carentes e necessitadas.

24. Bênção

Presidente - Que o Deus onipotente e misericordioso
vos ilumine com o Advento do vosso Filho e
derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém.
- Abençoe-vos o Deus Pai amoroso. Pai, Filho e
Espírito Santo. Amém.
- Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus.

25. Canto Final (Armindo Trevisan - Pe. Ney Brasil Pereira)

Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá
aquele que a terra seca em jardim converterá. Ó
Belém, abre teus braços ao Pastor que a ti virá.
Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo,
vem!
1 - Salva e protege esta vinha, foi tua mão que a
plantou! Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso
mundo, vem!

Preparando a Partilha da Palavra

Apesar de toda a informação fornecida pelos
meios de comunicação, temos dificuldade em
tomar consciência de que vivemos numa espécie
de “ilha da abundância”, no meio de um mundo
no qual mais de um terço da humanidade vive
na miséria. No entanto, basta voar algumas
horas em qualquer direção para topar com a
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fome e a destruição. Essa situação tem um
nome: injustiça. E só admite uma explicação:
inconsciência. Como podemos sentir-nos
humanos quando a poucos quilômetros de
nós - o que são, definitivamente, seis mil
quilômetros? - há seres humanos que não têm
casa, nem terra alguma para viver, homens
e mulheres que passam o dia procurando
algo para comer, crianças que já não poderão
superar a desnutrição? Nossa primeira reação
costuma ser quase sempre a mesma: “Mas nós,
o que podemos fazer diante de tanta miséria?”
enquanto nós fazemos perguntas deste gênero,
sentimo-nos mais ou menos tranquilos. E
vêm as justificativas de sempre: não é fácil
estabelecer uma ordem internacional mais
justa; é preciso respeitar a autonomia de cada
país; é difícil assegurar canais eficazes para
distribuir alimentos; mais ainda mobilizar um
país para que saia da miséria. Mas tudo isto vem
abaixo quando ouvimos uma resposta direta,
clara e prática, como aquela que recebem do
Batista os que lhe perguntam o que devem
fazer para “preparar o caminho para o Senhor”.
O profeta do deserto responde-lhes com genial
simplicidade: “Quem tiver duas túnicas, dê
uma a quem não tem nenhuma; e quem tem
o que comer faça o mesmo”. Aqui terminam as
nossas teorias e justificativas. O que podemos
fazer? Simplesmente não acumular mais do
que precisamos, enquanto houver povos que
necessitam disso para viver. Não continuar
desenvolvendo sem limites nosso bem-estar,
esquecendo os que morrem de fome. O
verdadeiro progresso não consiste em que uma
minoria alcance um bem-estar material cada
vez mais, mas em que a humanidade inteira
viva com mais dignidade e menos sofrimento.
(O caminho aberto por Jesus: Lucas - José Antonio Pagola)

Podemos nós cristãos acolher cantando o
menino de Belém enquanto fechamos nosso
coração a tantas crianças do Terceiro Mundo
passando fome?

Leituras da Semana

2ª feira: Gn 49,2.8-10; Sl 71; Mt 1,1-17
3ª feira: Jr 23,5-8; Sl 71; Mt 1,18-24
4ª feira: Jz 13,2-7.24-25a; Sl 70; Lc 1,5-25
5ª feira: Is 7,10-14; Sl 23; Lc 1,26-38
6ª feira: Ct 2,8-14; Sl 32; Lc 1,39-45
Sábado: 1Sm 1,24-28; 1Sm 2,1-8; Lc 1,46-56
Domingo: Mq 5,1-4a; Sl 79; Hb 10,5-10;Lc 1,39-45
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