
3º DOMINGO DO 
ADVENTO

Animador: Advento é tempo de esperança
e também tempo de alegria. No entanto, 
só experimentaremos a verdadeira   
alegria se nos voltarmos inteiramente 
para Deus, na vida pessoal e nas relações 
com os outros; construindo, por meio da 
justiça e da paz, um mundo mais solidário
onde todos se percebam irmãos. Que a 
celebração desta Eucaristia, seguindo os 
conselhos de João Batista, nos ajude a 
viver a alegria como fruto do Espírito, o 
qual, no coração vivo de todas as coisas, 
semeia uma gota de luz.

Alegres vamos à casa do Pai;
e na alegria cantar seu louvor.
Em sua casa, somos felizes:
participamos da ceia do amor.

1. A alegria nos vem do Senhor,
seu amor nos conduz pela mão.
Ele é luz que ilumina o seu povo,
com segurança lhe dá a salvação.

2. O Senhor nos concede os seus bens,
nos convida à sua mesa sentar
e partilha conosco o seu Pão,
somos irmãos ao redor deste altar.

3. Voltarei sempre à casa do Pai,
do meu Deus cantarei o louvor.
Só será bem feliz uma vida
que busque a Deus como fonte de amor.

PR: Vamos acender a terceira vela na 
coroa do Advento. Assim reconheceremos
que o Senhor está mais próximo de nós. 
Recordemos que a luz destas velas 
representa o afugentar das trevas do 
pecado em nossas vidas e o conduzir-nos 
a uma conversão sincera a Deus.
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CANTO

A terceira vela hoje acendemos
E cantamos: “Alegrai-vos no Senhor!”
No deserto, uma voz escutemos:
Praticai a justiça e o amor!

Meus  irmãos,  penitência  e oração
Arrumemos  nossa  casa co'alegria!
Logo  a  ela,  o  Senhor  vai chegar  
pelo  ventre  imaculado  de Maria.

PR: Oremos: Ao acendermos esta vela, 
concedei-nos, ó Deus todo-poderoso, 
que desponte em nossos corações o 
esplendor da vossa Glória, para que, 
vencidas as trevas do pecado, a vinda do 
vosso Unigênito revele que somos filhos 
da luz. Por Cristo, nosso Senhor. 

AS.: Amém!

PR: 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.

PR: Senhor,  que  vindes  visitar  vosso  
povo na  paz,  tende  piedade  de  nós. 
PR: Cristo, que vindes salvar o que   
estava perdido,  tende  piedade  de  nós. 
PR: Senhor,  que  vindes  criar  um  
mundo novo,  tende piedade de nós. 

AS: Senhor,  tende  piedade!  
Cristo,  tende piedade  de  nós.  
Senhor,  piedade, piedade de nós. (2x).

PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.

AS: Amém.

PR: 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.

AS: Amém.

14Leitura da Profecia de Sofonias. Canta 
de alegria, cidade de Sião; rejubila, povo 
de Israel! Alegra-te e exulta de todo o 

15coração, cidade de Jerusalém! O 
Senhor revogou a sentença contra ti, 
afastou teus inimigos; o rei de Israel é o 
Senhor, ele está no meio de ti, nunca mais 

16temerás o mal. Naquele dia, se dirá a 
Jerusalém: “Não temas, Sião, não te 

17deixes levar pelo desânimo! O Senhor, 
teu Deus, está no meio de ti, o valente 
guerreiro que te salva; ele exultará de 
alegria por ti, movido por amor; exultará 

18apor ti, entre louvores, como nos dias de 
festa”. Palavra do Senhor.

AS: Graças a Deus.

R. Exultai cantando alegres, habitantes 
de Sião porque é grande em vosso meio 
o Deus Santo de Israel!

2Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e 
nada temo;*
o Senhor é minha força, meu louvor e 
salvação.
3Com alegria bebereis no manancial da 
salvação.* 
4e direis naquele dia: “Dai louvores ao 
Senhor. R.

invocai seu santo nome, anunciai suas 
maravilhas,*
entre os povos proclamai que seu nome é 
o mais sublime. R.

5Louvai cantando ao nosso Deus, que fez 
prodígios e portentos,*
publicai em toda a terra suas grandes 
maravilhas!
6Exultai cantando alegres, habitantes de 
Sião,*
porque é grande em vosso meio o Deus 
Santo de Israel!” R.

Leitura da Carta de São Paulo aos Fili-
4penses. Irmãos: Alegrai-vos sempre no 

5Senhor; eu repito, alegrai-vos. Que a 
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que foi concebido pelo poder do   
Espírito Santo; nasceu da Virgem 
Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, 
foi crucificado, morto e sepultado. 
Desceu à mansão dos mortos;     
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos 
céus; está sentado à direita de Deus 
Pai todo-poderoso, donde há de vir a 
julgar os vivos e os mortos. Creio no 
Espírito Santo; na Santa Igreja Católica;
na comunhão dos santos; na remissão 
dos pecados; na ressurreição da  
carne; na vida eterna. Amém.

Sugere-se que a equipe de liturgia formule 
preces que expressem a vida da comunidade.

PR: Irmãos e irmãs, a Palavra de Deus é 
para nós consolação, porque nos revela 
seu desígnio de salvação total. Peçamos 
ao Senhor que nos ajude a acolher e viver 
sua palavra, rezando:

AS: Dai-nos, Senhor, a vossa alegria!

1. Senhor, favorecei na Igreja um novo 
ardor missionário, que produza uma 
evangelização corajosa e eficaz no 
anúncio do Evangelho, nós vos pedimos:
2. Senhor, sustentai nossas famílias, 
para que sejam lugares resplandecentes 
da luz e da alegria divina, nós vos 
pedimos:
3. Senhor, despertai em nós um maior 
amor à Igreja, para que possamos 
assumir nossa corresponsabilidade na 
missão de evangelizar, nós vos pedimos:
4. Senhor, sabemos que a nossa 
libertação está próxima; aumentai em 
nossos corações a fé e o amor, e 
sobretudo nos momentos difíceis, fazei-
nos recordar a alegre esperança de vossa
vinda gloriosa, nós vos pedimos.

PR: Pai Santo, quisestes que a vossa
Igreja fosse no mundo fonte de salvação
para todas as nações, a 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.

AS: Amém.
Louvor e Ação de Graças.

Ver número 25 deste folheto

A nossa oferta apresentamos no altar

vossa bondade seja conhecida de todos 
6os homens! O Senhor está próximo! Não 

vos inquieteis com coisa alguma, mas 
apresentai as vossas necessidades a 
D e u s ,  e m  o r a ç õ e s  e  s ú p l i c a s ,          

7acompanhadas de ação de graças. E a 
paz de Deus, que ultrapassa todo o 
entendimento, guardará os vossos  
corações e pensamento em Cristo Jesus. 
Palavra do Senhor.

AS: Graças a Deus.

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

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: ✠ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas.
AS: Glória a vós, Senhor.

10Naquele tempo: As multidões perguntavam
11a João: “Que devemos fazer?” João 

respondia: “Quem tiver duas túnicas, dê 
uma a quem não tem; e quem tiver   

1 2comida, faça o mesmo!” Foram     
também para o batismo cobradores de 
impostos, e perguntaram a João:     

13“Mestre, que devemos fazer?” João 
respondeu: “Não cobreis mais do que foi 

14estabelecido.” Havia também soldados 
que perguntavam: “E nós, que devemos 
fazer?” João respondia: “Não tomeis à 
força dinheiro de ninguém, nem façais 
falsas acusações; ficai satisfeitos com o 

15vosso salário!” O 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 sandálias. 
Ele vos batizará no Espírito Santo e no 

17fogo. Ele virá com a pá na mão: vai 
limpar sua eira e recolher o trigo no   
celeiro; mas a palha ele a queimará no 

18fogo que não se apaga.” E ainda de 
muitos outros modos, João anunciava ao 
povo a Boa-Nova. Palavra da Salvação.

AS: Glória a vós, Senhor.

Creio em Deus Pai todo-poderoso, 
criador do céu e da terra. E em Jesus 
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, 

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.

PR: Orai, irmãos e irmãs, ...

AS: Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda a santa 
Igreja.

PR: 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 maravi-
lhas da salvação. Por Cristo, nosso Senhor.

AS: Amém.

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: Corações ao alto.
AS: O nosso coração está em Deus.
PR: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
AS: É nosso dever e nossa salvação.

PR: Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo 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 celebran-
do seus louvores. Por esta razão, agora e 
sempre, nós nos unimos aos anjos e a 
todos os santos, cantando (dizendo) a 
uma só voz:

AS:  Santo, Santo, Santo, Senhor Deus 
do universo! O céu e a terra proclamam 
a vossa glória. Hosana nas alturas! 
Bendito o que vem em nome do Senhor! 
Hosana nas alturas!

PR: Na verdade, vós sois santo, ó Deus 
do universo, e tudo o que criastes procla-
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ma o vosso louvor, porque, por Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela 
força do Espírito Santo, dais vida e santi-
dade 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.

AS: Santificai e reuni o vosso povo!

PR: 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  o Sangue de Jesus Cristo, ✠
vosso Filho e Senhor nosso, que nos 
mandou celebrar este mistério.

AS: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

PR: 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.

PR: Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, 
tomando 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.

PR: Eis o mistério da fé!

AS: Anunciamos, Senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor Jesus!

PR: 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.

AS: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.

PR: Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que 
nos reconcilia convosco 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.

AS: Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

PR: 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.

AS: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

PR: 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 
o nosso Bispo Marco Aurélio, Evaristo, 
Bispo da Prelazia de Marajó, nossa Igreja 
irmã, com os bispos do mundo inteiro, o 
clero e todo o povo que conquistastes.

AS: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

PR: Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. Reuni 
em vós, Pai de misericórdia, todos os 
vossos filhos e filhas dispersos pelo 
mundo inteiro.

AS: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

PR: Acolhei com bondade no vosso reino 
os nossos irmãos e irmãs que partiram 
desta vida e todos os que morreram na 
vossa amizade. Unidos a eles, esperamos 
também nós saciar-nos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.

AS: A todos saciai com vossa glória!

PR: Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça. 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.

AS: Amém.

AS: Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome; venha a 
nós o vosso reino, seja feita a vossa 
vontade,  assim na terra como no céu; o 
pão nosso de cada dia nos dai hoje, 
perdoai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido, e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal.

PR: 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.

AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre!

PR: 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.
AS: Amém.

PR: A paz do Senhor esteja sempre  
convosco.

AS: O amor de Cristo nos uniu.

AS: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, dai-nos a paz.

PR: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o  
pecado do mundo.

AS: Senhor, eu não sou digno(a) de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo(a).

Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar 
Teu corpo e sangue,
vida e força vem nos dar

1. A Boa Nova proclamai com alegria, 
Deus vem a nós, ele nos salva e nos 
recria. E o deserto vai florir e se alegrar.  
Da terra seca, flores, frutos vão brotar.

2. Eis nosso Deus, e Ele vem para salvar,  
com sua força vamos juntos caminhar. E 
construir um mundo novo e libertado do 
egoísmo, da injustiça e do pecado. 

3. Uma voz clama no deserto com vigor:  
“Preparai hoje os caminhos do Senhor!” 
Tirai do mundo a violência e ambição  
que não vos deixam ver no outro vosso 
irmão.

4. Distribuí os vossos bens com igualdade,
fazei na terra germinar fraternidade. O 
Deus da vida marchará com o seu povo e 
homens novos viverão num mundo novo.

5. Vem ó Senhor, ouve o clamor da tua 
gente, que luta e sofre, porém crê que 
estás presente. Não abandones o teu 
povo, Deus fiel, porque teu nome é  
Deus-conosco: Emanuel.

PR: Imploramos, ó Pai, vossa clemência 
para que estes sacramentos nos purifi-
quem dos pecados e nos preparem para 
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as festas que se aproximam. Por Cristo, 
nosso Senhor.

AS: Amém.

PR: Enviai, Senhor, muitos operários para 
vossa messe.

AS: Pois a messe é grande, Senhor, e os 
operários são poucos.

PR: O Senhor esteja convosco.

AS: Ele está no meio de nós.

PR: Que o Deus onipotente e misericordioso
vos ilumine com o advento do seu Filho, 
em cuja vinda credes e cuja volta esperais,
e derrame sobre vós as suas bênçãos. 

AS: Amém!

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

AS: Amém!

PR: Alegrando-vos agora pela vinda do 
Salvador feito homem, sejais recompensa-
dos com a vida eterna, quando vier de novo 
em sua glória.

AS: Amém!

PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho  e Espírito Santo.✠

AS: Amém.

Se o ministro não for Sacerdote ou Diácono,
invocando a bênção de Deus, persigna-se, 

dizendo.

PR: todo-poderoso, Pai e Filho e O Senhor 
Espírito Santo nos abençoe e nos guarde.

AS: Amém.

1. Senhor, vem salvar teu povo
das trevas da escravidão!
Só Tu és nossa esperança,
és nossa libertação.

Vem, Senhor, vem nos salvar!
Com teu povo vem caminhar! (Bis)

Na Celebração da Palavra

Terminada  a  Oração  dos  Fiéis,  faça-se a coleta 
como de costume. 

Animador: Neste momento de partilha, 
ajudemos, com o coração alegre, nas 
necessidades de nossa comunidade, 
expressando nossa gratidão a Deus. 
Façamos a partilha cantando:

A nossa oferta apresentamos no altar
E te pedimos: Vem, Senhor, nos libertar!

1. Os frutos de nossa terra
E as lutas dos filhos teus,
Serão, pela tua graça,
Pão vivo, que vem dos céus.

Terminada a coleta, canta-se um hino de louvor. O 
ministro extraordinário da Eucaristia dirige-se ao  
lugar onde se conserva a Eucaristia, toma o 
cibório ou recipiente com o Corpo do Senhor, 
coloca-o sobre o altar e faz genuflexão. NESTE 
MOMENTO NÃO SE FAZ ADOÇÃO AO SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO, após o canto ou oração reza-se a 
oração do Pai Nosso.

Animador: Vamos acolher em nosso 
meio Jesus Eucarístico, cantando:

1.Um coração para amar, 
pra perdoar e sentir 
para chorar e sorrir 
ao me criar tu me deste.

Eis o que eu venho te dar
Eis o que eu ponho no altar
Toma, Senhor, que ele é teu
Meu coração não é meu

PR: Neste momento de louvor e ação de 
graças, nós agradecemos tua presença 
no meio de nós e te expressamos nosso 
louvor:

AS: Vem, Cristo Jesus, vem! Vem, 
amado Senhor!

PR: Senhor, lembrando-nos de que  
estamos no tempo do Advento, tempo de 
ansiosa expectativa e de promissora 
esperança, diante de teu sacramento, 
colocamo-nos como comunidade em 
marcha, que aguarda a tua vinda,    
dizendo:

AS:Vem, Cristo Jesus, vem! Vem, 
amado Senhor!

PR: Virás, Senhor, mais uma vez, para 
selar conosco tua Aliança, uma   aliança 
que não tem começo nem fim: é eterna, 
como eterno é o teu amor. Por isso   
dizemos:

AS: Vem, Cristo Jesus, vem! Vem, 
amado Senhor!

PR: Preparando tua vinda em comunhão 
com o universo inteiro, que geme, em 
dores de par to, à espera da plena     
libertação, rendemos-te todo o nosso 
louvor:

AS: Vem, Cristo Jesus, vem! Vem, 
amado Senhor!

PR: Pela graça que nos concedes, de entrar 
contigo no mundo novo, que vamos    
construindo pela fé que professamos
em comunidade, nós renovamos nossa 
esperança:

AS: Vem, Cristo Jesus, vem! Vem, 
amado Senhor!

Em seguida, convida os fiéis à oração do Senhor:

PR: Rezemos, com amor e confiança, a 
oração que o Senhor Jesus nos ensinou:

AS: Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome; venha a 
nós o vosso reino, seja feita a vossa 
vontade,  assim na terra como no céu; o 
pão nosso de cada dia nos dai hoje, 
perdoai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido, e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal.

Em seguida, o ministro faz genuflexão, toma a 
hóstia e, elevando-a um pouco sobre o cibório ou 
recipiente, voltado para os que vão comungar, diz:

PR: Felizes os convidados para a Ceia do 
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo.

AS: Senhor, eu não sou digno(a) de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo(a).

*Canto de Comunhão e Oração depois da 
Comunhão, ver número 19 e 20 deste folheto.
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21 ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

RITOS FINAIS

22 COMUNICAÇÕES

23 BÊNÇÃO FINAL

              

24 CANTO FINAL

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS

25 CANTO DE PARTILHA E LOUVOR
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