
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108. 

O espaço celebrativo deve ser arrumado conforme as 
orientações do Tempo do Advento. Montar o presépio aos 
poucos reservando a imagem do Menino Jesus e dos Reis Magos 
para os momentos que são próprios deles (Natal e Epifania). 
Preparar com antecedência a recordação da vida. Cantar de 
forma orante o refrão.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas 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.
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.) 

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Pe. Antônio Gomes - Fr. Natalino Martins 
Ribeiro - Fr. André Ricardo de Melo) 
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!

3. Saudação
Presidente - Amados irmãos e irmãs em Cristo, 
sejam todos bem-vindos a este nosso encontro 
fraterno, no qual nos reunimos para celebrar 
a nossa fé em Jesus Cristo nosso Salvador e 
libertador de toda a humanidade. Este terceiro 
Domingo do Advento, chamado domingo da 
alegria, é um convite à festa e ao júbilo pela 
aproximação da chegada do Natal de nosso 
Senhor, que nos pede por meio de sua Palavra, 
conversão e mudança de vida. Alegrai-vos! 
O Senhor está perto de nós! E como Igreja 
Vocacionada para Missão, nos reunimos pelo 
amor da Trindade Santa, traçando sobre nós o 
sinal de nossa redenção. Em nome do Pai....
Presidente - O Deus da esperança que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - A comunidade é o lugar ideal 
para entrarmos em comunhão com Deus fiel. 
Participando dela, vamos descobrir que há 
esperança para os pobres, os desanimados, os 
cativos e os prisioneiros, pois, o Senhor está 
fazendo germinar do nosso chão as sementes 
da vida nova. Em comunidade aprendemos 
a testemunhar como fizeram os profetas do 
passado. Vamos trazer presente os fatos e 
acontecimentos que marcaram a nossa semana. 
(Recordação da vida). 

4. Acendimento da terceira vela da coroa 
do Advento
Uma pessoa com veste rósea ou lilás acende a 3ª vela da coroa 
do Advento, enquanto se canta.
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11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João (1, 6-8.19-28)  

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé 
Presidente - No Deus Pai de nosso Senhor Jesus 
Cristo e nosso, professemos a nossa fé. (Sugestão: 
nº 396 do Hinário Louvai o Senhor)

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Com a confiança de filhos, elevemos 
a Deus as nossas preces. 
- Senhor, concedei ao Papa Francisco, aos Bispos, 
aos padres, aos religiosos e (as), aos diáconos e 
aos leigos e (as) a mesma coragem de João Batista 
ao anunciar o Evangelho e denunciar as injustiças 
e as mazelas sociais. Nós vos pedimos.
- Senhor, convertei o coração de nossos 
governantes, para que possam se sensibilizar 
com o sofrimento dos pobres, sem saúde, sem 
emprego, sem educação de qualidade, sem 
água, sem casa, sem comida... e trabalhem pela 
promoção humana contribuindo para aliviar o 
sofrimento do povo. Nós vos pedimos.
- Senhor, tornai-nos sempre mais misericordiosos 
com os pobres, os enfermos, os desempregados 
e os abandonados que sofrem com o descaso 
social, para que na alegria da proximidade do 
Natal, levemos a eles, alento, paz e esperança. 
Nós vos pedimos.

(Preces espontâneas)

Presidente - Acolhei Pai amoroso, os pedidos 
que Vossa Igreja aqui reunida Vos apresenta. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons  
Animador(a) - “A alegria do Evangelho enche 
o coração e a vida inteira daqueles que se 
encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar 
por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do 
vazio interior, do isolamento! Com Jesus Cristo, 
renasce sem cessar a alegria”. (Papa Francisco) Diante 
de tantas situações que precisam de alegria, 
apresentemos ao Altar do Senhor o nosso 
compromisso de nos esforçarmos para que nesse 
Natal possamos contribuir para transformar: a 
guerra em paz, a fome em fartura, a desolação 
em consolo, o ódio em amor, o desespero em 
esperança, as trevas em luz... 
(Pe. Zezinho)
Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um 
dia. E se as mães fossem Maria e se os pais fossem 
José. E se a gente parecesse com Jesus de Nazaré.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

16. Canto das Oferendas 

(João Paulo Ramos Durães) 
A luz virá, a luz virá e resplandecerá o novo dia! (bis)

5. Deus nos perdoa
Presidente - Em Jesus Cristo, o Justo, que 
intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, 
abramos o nosso espírito ao arrependimento 
e peçamos perdão de nossas faltas e omissões 
(silêncio). Confiantes, supliquemos.
- 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 eterno e bondoso, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - 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.   

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

7. Leitura do Livro do Profeta Isaías (61, 
1-2a.10-11)

8. Salmo Responsorial (Lc 1, 46-54) 
(CD Cantando os Salmos - Vol. I)
A minh’alma se alegra no meu Deus. (bis) 
- 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.
- O Poderoso fez por mim maravilhas. E Santo é 
o seu nome! Seu amor, de geração em geração, 
chega a todos que o respeitam.
- De bens saciou os famintos, e despediu, sem 
nada. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor.

9. Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Tessalonicenses (5, 16-24)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia V)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
1 - O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua 
unção,/ enviou-me aos empobrecidos a fazer 
feliz proclamação.

Deus nos fala

Nossa resposta

Coleta Fraterna
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(João de Araújo - Ir. Míria T. Kolling)
1 - “Do céu vai descer o Cordeiro”, é dom, puro 
dom, salvação! No altar do penhor verdadeiro, 
também vamos ser oblação. 
Eis, Senhor, a tua vinha, frutos mil te traz, 
Senhor! Mas teu povo que caminha mais que 
fruto, é dom de amor! 
2 - Na terra já brota a esperança e a graça de Deus 
vem dizer que o povo da Nova Aliança também 
oferenda vai ser. 
3 - Irmãos na fé viva, exultantes, partilham o 
pão sempre mais. E campos jamais verdejantes, 
também se tornam trigais!

17. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Deus 
por todas as pessoas, comunidades, grupos... que 
continuam anunciando e testemunhando Jesus e 
Seu projeto de vida para todos.
(Pe. Ronoaldo Pelaquim) 
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 poder dos 
inimigos e das mãos de todos quantos nos odeiam. 
Bendito, bendito, bendito, bendito seja o Senhor 
Deus de Israel! 
2 - Enquanto perdurarem nossos dias, serás 
profeta do Altíssimo, ó menino, irás andando à 
frente, a frente do Senhor para plainar e preparar 
os seus caminhos, anunciando a seu povo a 
salvação, que está na remissão dos seus pecados.
3- 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.

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

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

19. Momento da Paz 
Animador(a) - A presença do Senhor no meio 
de nós nos proporciona viver na alegria, na 
esperança e na paz. Em silêncio, rezemos pela 
paz na família, na comunidade e na sociedade.

20. 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.

21. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Pai, Vós que sois 
a força e a luz que buscamos em nossa vida feita 
de trabalho, oração e serviço, dai-nos a graça de 
acolher o Vosso Filho que vem e preparar com 
alegria as festas do Santo Natal. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém. 

22. Breves Avisos 

23. Refletindo: o Menino Jesus 
(ler para a assembleia)

“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava 
em Deus, e o Verbo era Deus” (Jo 1,1). É dessa 
maneira que João, em seu Evangelho, apresenta-
nos a geração do Verbo, existente, desde sempre, 
no seio do Pai, antes de falar do nascimento 
temporal de Jesus. Em tudo igual ao Pai, mas 
distinto Dele. Em Deus estava a Palavra, a Força 
de comunicar-se que é própria de Deus. Agora, 
essa Palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele 
está no íntimo de cada ser humano, não é algo 
separado de nossa vida. Visível a nossos olhos, 
o nascimento do Filho Amado de Deus, Jesus de 
Nazaré, é-nos narrado sem alardes, sem pompas 
e sem glórias. Um nascimento que não busca 
prestígios, não precisa, impõe-se pelo que é, pelo 
fato de existir. Impõe-se por si, não apenas ao pai, 
José, e sua mãe, Maria, mas aos pastores e aos 
magos. Não recusa assumir a natureza humana 
decaída, depende, em tudo e para tudo, daqueles 
que o acolheram, acolhem ainda hoje e cuidaram 
Dele. Totalmente sem prestígio, sem poder e sem 
dinheiro, é apenas um menino, nascido em um 
estábulo, filho de um casal. Jesus entra na história 
da humanidade, em nossa história, para erguer o 
mundo decaído, a partir da simplicidade que nos 
é apresentada pelo presépio. É a restauração de 
nossa inteireza, nossa integridade, introduzindo-
nos no Reino dos Céus. É o convite para entrarmos 
na aventura de encontrar-nos com Deus, amando 
seu Filho que assume nossa fraqueza.

Deus nos faz irmãos

Ação de Graças

Deus nos envia
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sempre. Portanto, a alegria depende de uma 
visão realista da realidade aliada a fé: seguimos 
alegres, porque temos a certeza de que Deus nos 
ama e não ausenta o seu cuidado para conosco. 
João Batista parece não nos trazer a alegria, pois 
evoca (chama) a severidade austera do deserto. 
É preciso perceber a alegria da ação profética 
de João, nas entrelinhas. João veio para dar 
testemunho da luz: “Ele veio como testemunha, 
para dar testemunho da luz, para que todos 
chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, 
mas veio para dar testemunho da luz.” Cristo é a 
nossa luz, ou seja, o sentido da vida, a sabedoria 
que guia nossos passos. Estar na escuridão é 
ameaça de tropeço e falta de orientação. Nossa 
alegria apenas será plena se percebermos qual 
o caminho que devemos seguir. Perguntado 
sobre a sua identidade e autoridade, João 
responde: sou apenas uma voz. De fato, João 
Batista nunca ocupa o lugar de Deus. Hoje, são 
muitas as vozes que tentam ocupar o lugar da 
verdadeira Palavra de Vida. Vozes que afirmam 
com autoridade ter a solução para os problemas, 
o sentido da existência: líderes populistas, gurus 
de autoajuda, mensagens mágicas do mundo 
cibernético, golpes aos aposentados. Podemos 
nos iludir facilmente pelas vozes, sem examinar, 
ficando com o que é bom, como nos diz São Paulo 
(segunda leitura): rezar sem cessar, dar graças, 
afastar-se da maldade, conservar a vida para a 
vinda do Senhor. João Batista nos aponta para a 
verdadeira voz e verdadeira luz, aquelas que não 
são manifestas pelo poder ou pela exuberância. 
É na fragilidade e na pobreza do profeta e de 
seu Messias que encontraremos o sentido, a 
esperança, a alegria verdadeira. Hoje, podemos 
perceber que no humilde serviço ao Reino dos 
leigos e leigas inseridas no mundo, o poder de 
Deus se manifesta. Na igreja (templo) colocamos 
o combustível que nos faz aptos para anunciar a 
alegria do Senhor no mundo. O mundo precisa 
ser iluminado com nosso testemunho feliz.

Leituras da Semana
2ª feira: Nm 24,2-7.15-17a; Sl 24; Mt 21,23-27
3ª feira: Sf 3,1-2.9-13; Sl 33; Mt 21,28-32
4ª feira: Is 45,6b-8.18.21b-25; Sl 84; Lc 7,19-23
5ª feira: Gn 49,2.8-10; Sl 71; Mt 1,1-17
6ª feira: Jr 23,5-8; Sl 71; Mt 1,18-24
Sábado: Jz 13,2-7.24-25a; Sl 70; Lc 1,5-25
Domingo: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Sl 88; Rm 16,25-27; 
Lc 1,26-38

24. Bênção da imagem do Menino Jesus
Presidente - Deus, nosso Pai, Tu amaste tanto os 
homens que mandaste a nós o teu único Filho 
Jesus, nascido da Virgem Maria, para nos salvar 
e nos reconduzir a Ti. Imploramos-Te que, em 
virtude da tua bênção, estas imagens de Jesus, 
que está para vir ao meio de nós, sejam, nas 
nossas casas, sinal da tua presença e do teu 
amor. Pai bom, dá a tua bênção também a nós, 
aos nossos pais, às nossas famílias e aos nossos 
amigos. Abre o nosso coração, para que saibamos 
receber Jesus na alegria, fazer sempre aquilo 
que Ele nos pede e vê-lo em todos aqueles que 
têm necessidade do nosso amor. Pedimos-te em 
nome de Jesus, teu amado Filho, que vem para 
dar ao mundo a paz. Ele vive e reina nos séculos 
dos séculos. Amém.

25. 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 derrame sobre 
vós as Suas bênçãos. Amém. 
- Que durante esta vida Ele vos torne firmes na 
fé, alegres na esperança, 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 Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- “Alegrai-vos sempre no Senhor”. Ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

26. 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 - Ouve, ó Pastor do teu povo, vem do alto céu 
onde estás! Emanuel, Deus conosco, vem ao 
nosso mundo, vem!
2 - Vem teu rebanho salvar, mostra o amor que 
lhe tens! Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso 
mundo, vem! 

Meditando a Palavra de Deus
A proposta cristã deste Tempo do Advento é 
um grande desafio que exige nossa abertura, 
fé e esperança: deixar o coração se encher de 
alegria, alegria que vem de Deus, serenidade 
apesar das lágrimas de nossa história. O profeta 
Isaías, na primeira leitura, afirma que a semente 
demora germinar e crescer, assim acontece 
com a justiça prometida por Deus. Deste modo, 
aprendemos a deixar o imediatismo, mas esperar 
no Senhor, pois Ele fará surgir a justiça, porém 
não de modo imediato. Seu amor é esponsal, 
não nos abandona, sua aliança de amor é para 


