
1. Acolhida 
Arrumar o espaço celebrativo conforme sugestão para o Advento. 
Montar o presépio aos poucos reservando as imagens dos Reis 
Magos e do Menino Jesus para os momentos próprios deles (Natal e 
Epifania). Preparar a recordação da vida com antecedência. Iniciar a 
celebração com o canto abaixo enquanto acende-se a vela do altar. 

(Dirceu V. de Paula - Bianca K. Teixeira) 
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.

Animador(a) - Amados irmãos e irmãs, sejam 
todos bem-vindos a este encontro fraterno para 
celebrarmos o Mistério Pascal de nossa fé. Neste 
tempo privilegiado do Advento nos preparamos 
para as festas natalinas na alegria crescente, 
pela proximidade do nascimento do Senhor. 
Vamos trazer presente neste momento, fatos... 
acontecimentos... que marcaram a semana que 
passou. (Recordação da vida) Unidos pelo amor que 
nos congrega como irmãos, cantemos.

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (CD Natal em Família 2012)
No Tempo de Advento vamos preparar com 
esperança a vinda do Salvador, sua chegada 

esperemos com alegria, ao seu encontro 
caminhamos com amor. (bis)
1 - As nossas trevas Ele irá iluminar, enxugará 
nosso pranto e dor, por uma sociedade mais 
fraterna vamos acolher nosso Deus Libertador.
2 - Esperamos novo céu e nova terra, com alegrias 
entre cantos e louvor, que as famílias na fé se 
renovem e sejam sinais do verdadeiro amor.

Presidente - Alegrai-vos! O Senhor está próximo! 
Nesta certeza, celebramos o terceiro Domingo do 
Advento, chamado o Domingo da Alegria. Felizes 
por estarmos reunidos como família de Deus, 
façamos o sinal de nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a força do Espírito Santo, estejam 
convosco. Bendito seja Deus...

3. Deus nos perdoa
Presidente - O Senhor, que nos convida à Mesa da 
Palavra, nos chama à conversão. Reconheçamos 
ser pecadores e supliquemos com confiança 
a misericórdia do Pai (silêncio). Confiantes na 
bondade do Pai, peçamos perdão, cantando.
(Pe. Danilo César)
- Senhor, que sois o defensor dos pobres, tende 
piedade de nós.
Senhor tende piedade de nós.
- Cristo, que sois o refúgio dos fracos, tende 
piedade de nós.
Cristo tende piedade de nós.
- Senhor, que sois a esperança dos pecadores, 
tende piedade de nós.
Senhor tende piedade de nós.
Presidente - Deus de amor, tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à 
vida  eterna. Amém.

4. Oração
Presidente - 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. Amém.
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dos pecados, na ressurreição da carne, na vida 
eterna. Amém.

12. Preces da Comunidade 
Presidente - Irmãos, neste dia de alegria e 
esperança, supliquemos ao Pai, confiantes.
- Senhor, fortalecei a Vossa Santa Igreja, o Papa 
Francisco, nosso Bispo Dom Wladimir, o Bispo 
emérito, Dom Décio, os padres, diáconos, 
religiosos e religiosas, seminaristas e todos os 
leigos e leigas, para que anunciem com alegria 
a Boa-Nova do Vosso Reino. Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei aos governantes e líderes 
de nossa sociedade a graça da conversão e do 
respeito ao estado democrático, para que o povo 
brasileiro usufrua mais dos direitos que lhes são 
necessários à vida. Nós vos pedimos.
- Senhor, ajudai-nos a buscar sempre a conversão 
do nosso coração, para que vivamos na família, na 
comunidade e na sociedade a prática da justiça e 
da partilha. Nós vos pedimos.
- Senhor, velai pelos enfermos, abençoai os 
aniversariantes e os grupos de novena em 
preparação ao Natal e acolhei todos os pedidos 
que estão no silêncio de cada coração. Nós vos 
pedimos.
Presidente - Rezemos a Oração para a Campanha 
da Evangelização. 
Deus, nosso Pai, quereis a salvação de todos os 
povos da Terra. Nós vos pedimos que susciteis 
em nós o compromisso com a Evangelização, 
para que todos conheçam a vida que de Vós 
provém. Nós vos pedimos que nossos projetos 
evangelizadores sirvam para nossa santificação 
e da sociedade inteira que, assim, será justa, 
fraterna e solidária. Nós vos pedimos que, em 
nossas comunidades e em toda a Igreja no Brasil, 
cresça o sentimento de partilha e que, por meio 
da Coleta para a Evangelização e do testemunho 
de comunhão, todas as comunidades recebam 
a força do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém. 

13. Apresentação dos Dons
Animador(a) - Em nossos dias há tantas situações 
que precisam da alegria, alegria esta que é o 
próprio Jesus, que vem e transforma as nossas 
vidas: a guerra em paz, a fome em fartura, 
a desolação em consolo, o ódio em amor, o 
desespero em esperança, as trevas em luz... A 
exemplo de João Batista, somos chamados a 
colaborar na transformação das situações de 
tristezas em alegrias. Apresentemos ao altar do 
Senhor nossa oferta generosa para  a Campanha 
Nacional da Evangelização que desperta no 
cristão a conversão do coração no acolhimento 
de Jesus, o nosso Salvador.

(Ir. Míria T. Kolling) 
Senhor, que a tua Palavra transforme a nossa 
vida, queremos caminhar com retidão na tua 
luz. (bis)

5. Leitura do Livro do Profeta Isaías (35, 
1-6a. 10)

6. Salmo Responsorial (145) 
(CD Cantando os Salmos - Ano A)
Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo! (bis)
- O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que 
são oprimidos; Ele dá alimento aos famintos, é o 
Senhor quem liberta os cativos.
- O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz 
erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é 
justo, é o Senhor que protege o estrangeiro.
- Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde 
os caminhos dos maus. O Senhor reinará para 
sempre! Ó Sião, o teu Deus reinará.

7. Leitura da Carta de São Tiago (5, 7-10)

8. Canto de Aclamação 
Presidente - Ao aclamarmos o Santo Evangelho, 
acendamos a 3ª vela da Coroa do Advento em 
memória da proximidade da vinda do Salvador, 
o Verbo - Palavra encarnada.
(Liturgia IV - Advento)
Aleluia, aleluia (bis) O Espírito consagrou-me (bis) 
E mandou-me anunciar (bis) Boa-Nova para os 
pobres! (bis) Aleluia, aleluia! (bis)

9. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (11, 2-11)

10. Partilha da Palavra

11. Profissão de Fé
Presidente - No Deus que renova a Sua aliança 
de amor, enviando-nos o nosso Salvador, 
professemos nossa fé, cantando.  
(Folclore Religioso - Frei Policarpo Berri)
Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do 
céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu 
Filho, nosso Senhor, (todos se inclinam) o qual foi 
concebido, pelo Espírito Santo, nasceu de 
Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio 
Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, 
desceu aos infernos e ao terceiro dia ressurgiu 
dos mortos, subiu aos céus, subiu aos céus, e 
está sentado à mão 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 

Deus nos fala

Nossa resposta
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14. Canto das Oferendas 
(Onde houver Celebração da Palavra) (Zé Martins)
A nossa oferta trazemos no altar, te pedimos, 
vem nos libertar. 
1 - Aqui estão os frutos de nossa luta, que 
ofertamos com as nossas vidas, pedimos-te, 
receba Senhor, e nos faça gente mais unida:
2 - Aqui está o teu povo, Senhor. Nossa mão traz-
te todo carinho. Pedimos-te, conduza de novo. 
Guiando-nos em teu caminho:

(Onde houver Celebração Eucarística) 
(Maria de Fátima de Oliveira - Frei Joel Postma) 
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.

15. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor pela salvação 
que nos é oferecida em Jesus e pelas pessoas 
que colaboram para que a alegria e a esperança 
se façam presentes em nosso meio.
(Zé Vicente)
Bendito seja, seja o Senhor, aquele que vem 
salvar o seu povo. Bendito seja, seja o Senhor, 
aquele que ama e liberta o seu povo. 
1 - Do cativeiro o Senhor nos chamou e a terra 
nos ofereceu. Um povo unido em marcha se pôs 
e a força do mal se rompeu.
2 - Sua presença, certeza nos traz de termos a 
terra e a paz. Em Jesus Cristo a palavra cumpriu 
e a vida cantou e sorriu. 
3 - Num sopro novo a justiça venceu, em nós 
a esperança cresceu. Sua mão bendita abate o 
opressor, reúne os pequenos no amor. 
4 - Bendito seja o Deus criador, bendito Jesus 
Redentor. Benditos os pobres que vivem a união 
na terra, livres, reinarão.

16. Pai Nosso
Presidente - Obedientes à Palavra do Salvador e 
formados por seu Divino ensinamento, ousamos 
dizer: Pai Nosso...

17. Abraço da Paz
Animador(a) - A proximidade do Senhor, a sua 

presença em nosso meio, nos proporciona viver 
na alegria, na tranquilidade, na oração e na paz. 
Com um gesto fraterno, saudemo-nos em Cristo 
Jesus. 
(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)

18. 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.

19. Oração
Presidente - Senhor, nosso Deus e Pai amoroso, 
que a força da Palavra (e da Comunhão) nos 
liberte de todo mal e nos ajude a preparar com 
alegria as festas do santo Natal. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

20. Notícias e Avisos 

21. Gesto Concreto (ler para a assembleia)
- Trazer no próximo domingo: alimentos não 
perecíveis, fraldas para crianças e adultos, leite 
em pó... que serão oferecidos na apresentação 
dos dons.
(As Pastorais e equipes de serviço poderão fazer a entrega 
antes do Natal)

22. Refletindo o Tempo do Advento 
(ler para assembleia)
Quem tem Deus no coração traz alegria em 
seu rosto de forma espontânea. O mesmo 
acontece quando fazemos o bem ao próximo: 
sentimos alegria. Às vezes, basta lembrar 
uma pessoa de bem para sentir um pulsar 
feliz no coração. O profeta Isaías, voltando-se 
para o futuro, para o Menino Jesus que devia 
vir, antecipava a exultação de todo o povo, 

Deus nos faz irmãos

Deus nos envia



04

CÚRIA DIOCESANA DE COLATINA
Rua Santa Maria, 350 - Edifício João Paulo II  
CEP 29700-200 - Colatina - ES
Fone: (27) 2102.5000 
E-mail: diadosenhor@diocesedecolatina.org.br
Site: www.diocesedecolatina.org.br
Site Santuário: www.maedasaude.org.br

crescimento das convicções e dos princípios 
sólidos. No silêncio do deserto é que podem 
nascer e desenvolverem-se as profundidades 
do ser humano. Na 2ª leitura, Tiago nos 
convida à perseverança na espera da vinda 
do Senhor, lembrando-nos que é necessário 
aguardar o tempo de Deus, tal como o próprio 
Deus faz-se refletir na natureza que espera a 
chuva, germina a semente e, naturalmente, 
ao seu tempo, frutifica. Ânimo, esperança, 
transformação, louvor, perseverança, tudo 
isto é o espírito do Advento. No Evangelho, 
Jesus aponta o significado de João Batista, 
mensageiro que veio à sua frente, preparando 
o caminho. Profeta dos profetas, João é 
exaltado pelo Mestre. Na prisão, João alegra-
se ao saber que Jesus já está no meio do 
povo, transformando, trazendo a vida nova 
e anunciando a salvação. As transformações 
anunciadas por Isaías aconteciam, o Messias 
que ele mesmo, João, anunciara, preparando 
o caminho, aí estava. João pede confirmação: 
será mesmo o Senhor? Jesus manda que 
contem a João o que estão vendo e ouvindo. 
A missão de João Batista completa-se, o 
caminho foi preparado e o Senhor chegou, 
luz do mundo, salvação dos homens. De João 
vem a grande alegria deste 3º Domingo do 
Advento, alegria de ser reconhecido pelo 
Mestre, alegria daquele que não deixou 
dobrar-se pelos poderosos, manteve sua 
palavra, apontou a verdade. “caniço agitado 
pelo vento”, que resiste, não se deixa quebrar 
ou corromper, volta a ergue-se e resiste. Assim 
foi João, homem que tem aparência frágil e 
fortaleza interna, de quem é fiel a Deus e à 
missão que lhe foi confiada. Com João Batista 
alegremo-nos: o Senhor está perto!

Leituras da Semana
2ª feira: Nm 24,2-7.15-17a; Sl 24; Mt 21,23-27
3ª feira: Gn 49,2.8-10; Sl 71; Mt 1,1-17
4ª feira: Jr 23,5-8; Sl 71; Mt 1,18-24
5ª feira: Jz 13,2-7.24-25a; Sl 70; Lc 1,5-25
6ª feira: Is 7,10-14; Sl 23; Lc 1,26-38
Sábado: Ct 2,8-14; Sl 32; Lc 1,39-45
Domingo: Is 7,10-14; Sl 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24

dizendo: Tu aumentaste a nossa alegria (Is 
9,2). Nós, contemplamos o passado, olhamos 
para o Menino Deus e exclamamos: Jesus, tu 
és a causa da nossa alegria! És tu quem faz as 
crianças se empolgarem; és tu quem faz os 
adolescentes e os jovens vibrarem, os adultos 
se comoverem e os idosos se rejuvenescerem. 
Jesus Cristo é a alegria de Deus que se espalha 
pelo universo inteiro. Os anjos anunciam aos 
pastores uma grande alegria, que é também 
a de todo o povo (Lc 2,10). Na expressão todo 
o povo estão incluídos todos os moradores 
da Casa Comum, Planeta Terra, de ontem, 
de hoje e de sempre. Convidamos você a 
levar a alegria de Jesus às famílias de sua 
comunidade, de modo especial para aquelas 
que vivem envolvidas na dor, nas dificuldades 
e na tristeza. 

(Novena de Natal 2019 - CNBB)

23. Bênção
Presidente -  Que o Deus onipotente e 
misericordioso vos ilumine com o Advento do 
seu Filho, em cuja vinda credes e cuja volta 
esperais, e derramai sobre vós as suas bênçãos. 
Amém.
- Que durante esta vida Ele vos torne firmes na 
fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. 
Amém.
- Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito 
homem, sejais recompensados com a vida eterna, 
quando vier de novo em sua glória. Amém.
- Abençoe-vos o Deus de amor: Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém.
- Alegre-se! O Senhor está perto! Ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

24. Canto Final (CD Natal em Família)
1 - Novo tempo de esperança, novo tempo de 
amor, nova espera de ternura pelo Cristo, meu 
Senhor.
2 - Nasce em mim meu Deus, nasce em mim 
meu Salvador, no meu sim cotidiano quero viver 
sempre o teu amor.
3 - Vive em mim meu Deus, vive em mim meu 
Salvador, eu sempre te direi sim com a tua Mãe 
até o fim.

Preparando a Partilha da Palavra 
Na 1ª leitura, Isaías anuncia as transformações 
no mundo e em cada um de nós, a partir 
da vinda do Salvador. Não ter medo, criar 
ânimo, é o que pede o profeta, pois o Senhor 
está perto. Diante da presença de Deus feito 
homem, a alegria deve tomar conta do povo 
e suas dores e temores transformarem-se 
em louvores e contentamentos. O deserto 
é o lugar estéril, árido, castigado pelo sol. 
No entanto, é também, o lugar ideal para o 


