
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. 

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

(Neste momento o presidente acende as velas do altar.)

(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.
(Terminado o canto, todos ficam em pé para o canto inicial)

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 - 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. 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... 
Presidente - 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).

4. Acendimento da terceira vela (rosa) 
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)

5. Deus nos perdoa
Presidente - Ao Senhor, fonte de reconciliação e 
paz, peçamos perdão de nossos pecados (silêncio). 
Cantemos.
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13. Profissão de Fé
Presidente - No Deus que é a esperança e a 
alegria de nossas comunidades, professemos 
nossa fé. Creio em Deus Pai...

14. 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 públicas 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, guiai a Paróquia Santa Luzia de Pancas 
e todas as comunidades que celebram sua 
padroeira, para que sejam cada vez mais fiéis aos 
ensinamentos de Jesus. Nós vos pedimos. 
- Senhor, protegei os povos indígenas de nosso 
país para que tenham seus direitos respeitados, 
por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, 
que hoje a Igreja faz memória. 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.
Presidente - Oração da Campanha para a 
Evangelização 2021.
Bendito sois, Deus da vida, auxílio dos pobres 
e vulneráveis, amparo daqueles que esperam 
em vós. Ajudai-nos a testemunhar a alegria da 
evangelização, em meio aos desafios do tempo 
presente. Batizados e enviados para anunciar a 
Palavra, cuidar da vida e evangelizar os pobres, 
vivendo em comunidades eclesiais missionárias, 
queremos renovar nossa responsabilidade com 
a missão da Igreja. Renovai nossa esperança, 
fortalecei nosso chamado, enviai-nos em missão. 
Por Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. 
Amém!

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

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.

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

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)

7. Leitura da Profecia de Sofonias (3, 14-18a)

8. 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!”

9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses (4, 4-7)

10. 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!

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

12. Partilha da Palavra

Deus nos fala

Nossa resposta
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Presidente - 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 regionais da CNBB que terão 20%; e 
o Secretariado-Geral da CNBB contará com 35% 
de nossas contribuições.

16. Canto das Oferendas 
(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!

17. 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.
(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 - Dos inimigos as armas quebrou e a força dos 
fracos dobrou. Em nossa frente avança o Senhor, 
vitória Ele nos confiou. 
3 - Sua presença, certeza nos traz de termos a 
terra e a paz. Em Jesus Cristo a palavra cumpriu 
e a vida cantou e sorriu. 
4 - Num sopro novo a injustiça venceu, em nós 
a esperança cresceu. Sua mão bendita abate o 
opressor, reúne os pequenos no amor. 

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
Presidente - A paz é fruto do amor e da misericórdia 
entre os irmãos e irmãs no meio em que vivemos. 
Rezemos em silêncio pela paz no mundo.

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. 

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

22. Breves Avisos

23. Refletindo o 3° Domingo do Advento
No Advento vivemos o tempo da espera. 
Preparamos nosso coração para Aquele que há 
de vir. Esta é a conversão pregada por João Batista 
nas margens do Rio Jordão. Aproximaram-se 
dele diferentes grupos em busca de orientação: 
pessoas comuns, cobradores de impostos 
e soldados. Não pede que façam nada de 
extraordinário, senão a retidão em suas vidas 
e a generosidade. Três atitudes são apontadas 
pelo profeta e que podem também guiar a nossa 
preparação e conversão: partilhar os bens, não 
praticar injustiças e não oprimir ninguém. Elas 
apontam para situações opostas que precisam ser 
vencidas: o egoísmo, a corrupção e o abuso do 
poder e da violência. Somente assim abriremos 
espaço para o Espírito Santo, com o qual seremos 
batizados!

Frei César Kulkamp, OFM - São Paulo/SP

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 e Filho e 
Espírito Santo. Amém.
- Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
Graças a Deus.

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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como o precursor do Salvador, com a missão de 
preparar os caminhos do Senhor, por meio de um 
convite a metanoia (conversão). Neste domingo, 
percebe-se, no convite do Batista, que diferente 
de outros grupos judaicos, o apelo se estende 
a todas as pesooas, e não apenas a alguns. De 
fato, para determinados grupos do judaísmo 
certas classes de pessoas (publicanos, prostitutas, 
soldados, pagãos) não tinham oportunidade 
de realizar um caminho de mudança de vida. 
Justamente por essa abertura no convite de 
conversão é que deve surgir a alegria. A ação 
que Jesus Cristo traz é uma salvação universal, 
destinada a todas as pessoas do universo. 
Ninguém fica fora da graça de Deus, ninguém é 
privado da ação divina. Isso João anuncia em seu 
discurso batismal. O Evangelho propõe, por três 
grupos de pessoas, ações que se deve fazer para 
preparar a chegada do Senhor e converter-se a 
Deus. Às multidões, o pedido está na realização 
da partilha com os mais necessitados, porque 
não é o muito ter que satisfaz, mas sim a doação 
como  meio de realização de vida (Lc 3,10-11). Aos 
publicanos (cobradores de impostos), é lançado 
o desafio de evitar a exploração e a corrupção, 
porque o juntar dinheiro não promove a vida; 
ao contrário, faz com que a morte se instaure na 
sociedade, uma vez que quem muito tem priva 
alguém de possuir o básico para viver (Lc 3,12-
13). Aos soldados, João Batista propõe o uso 
da ternura, ao invés da violência (Lc 3,14). No 
discurso de João Batista, está a forma mais básica 
de conversão: deixar certos hábitos e buscar outra 
forma de realizar as tarefas corriqueiras.  

(Roteiros Homiléticos - Ano C - 2021/2022)

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-8.18b-26; Sl 84; Lc 7,19-23
5ª feira: Is 54,1-10; Sl 29; Lc 7,24-30
6ª feira: Gn 49,2.8-10; Sl 71; Mt 1,1-17
Sábado: Jr 23,5-8; Sl 71; Mt 1,18-24
Domingo: Mq 5,1-4a; Sl 79; Hb 10,5-10; Lc 1,39-45 

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!

Meditando a Palavra de Deus
Este domingo é marcado por uma Liturgia 
da Palavra na qual se transmite e percebe o 
sentimento da alegria. São Paulo aos Filipenses, 
na segunda leitura, diz: “Aleigrai-vos sempre no 
Senhor; eu repito, aleigrai-vos” (F1 4,4), ou seja, 
o cristão é aquele que vive a alegria em sua vida, 
uma alegria que brota da experiência de encontro 
com o Senhor da Vida. Quem se encontrou com 
Jesus Cristo percebe-se salvo e não vive na morte, 
recebe a vida, e a comunica aos irmãos pelo 
modo alegre de viver. Na primeira leitura, tem-
se uma profecia que convida à alegria. Sofonias, 
profeta que atuou no século VII a.C., durante o 
reinado de Josias (640-609 a.C.), apresenta ao 
longo de seu livro uma mensagem de desgraça 
e sobre a destruição para Judá (1,2-2,3), das 
diversas nações e Jerusalém (2,4-15; 3,1-8). 
Porém, ao chegar ao final de sua profecia, ocorre 
uma inversão da mensagem (3,9-20), dizendo 
que é preciso se alegrar, porque, mesmo diante 
da infidelidade do povo, “o Senhor revogou a 
sentença” (3,15a) e agora se faz rei no meio da 
cidade (3,15b.17-18), com a finalidade de afastar 
o mal e os inimigos da Cidade Santa (3,15). Diante  
da percepção da ação misericordiosa de Deus 
que o profeta Sofonias apresenta, a única ação 
que resta ao povo é elevar um canto de júbilo e 
alegria; por essa razão, como Salmo Responsorial 
, está um Cântico de Isaías que exalta a presença 
de Deus no meio do povo. Isaías 12 é um salmo 
de ação de graças que conclui o bloco do livro 
profético, que contém algumas das principais 
profecias lidas sob o prisma messiânico, como: 
o nascimento do menino rei de uma virgem (Is 
7,10-17), a luz que resplandece sobre todo o povo 
(Is 8,23b-9,6), o descendente de Davi que permite 
que o Espírito repouse sobre ele (Is 11,1-8). Todas 
essas passagens se fazem muito presentes ao 
longo de todo o Ciclo do Natal (Advento-Natal). 
Por isso, diante das mensagens que enchem 
o coração de esperança, é preciso exultar e 
cantar de alegria (Is 12,2) e louvar alegremente 
a Deus pela sua presença prodigiosa. (Is 12,5). 
Essa alegria, do Deus que vem para salvar a 
humanidade, é apresentada no Evangelho, pelo 
convite à conversão feita por João Batista. O 
Segundo Domingo do Advento já apresentou João 


