
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Tendo já percorrido a metade da nossa 
caminhada de preparação para a Páscoa, 
somos convidados a deixar para trás qualquer 
tristeza e assumir uma atitude de alegria pela 
consolação que nos vem do amor de Deus. 
Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo que 
acontece em todas as pessoas e grupos que 
se abrem ao Espírito de Deus nas comuni-
dades e sociedades.

3. CANTO DE ABERTURA: 122/ 123 

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. 

TODOS: Amém.

Dir.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai e 
de Jesus Cristo, que nos chama a preparar 
a Páscoa, estejam convosco.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 171 (CD 3)/ 173 (CD 12)

Dir.: Confiando na misericórdia de Deus e ale-
gres pela proximidade da Páscoa do Senhor, 
imploremos o perdão de Deus, cantando.

Dir.: O Deus de amor e misericórdia tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados 
e nos conduza  vida eterna. Amém. 

6. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, por Jesus, nosso 
irmão, vosso povo, pecador, de novo se faz 
vosso amigo, volta a ser povo de irmãos. 
Dai-nos, então, a graça de preparar nossa 
páscoa com a alma toda em festa, com 
entusiasmo e com fé. Por Nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

7. PRIMEIRA LEITURA: 2Cr 36,14-16.19-23

8. SALMO RESPONSORIAL: Sl 136 (137)

Que se prenda a minha língua ao 
céu da boca, 
se de ti, Jerusalém, eu me esquecer!

Junto aos rios da Babilônia 
nos sentávamos chorando, 
com saudades de Sião. 
Nos salgueiros por ali 
penduramos nossas harpas.

Pois foi lá que os opressores 
nos pediram nossos cânticos; 
nossos guardas exigiam 
alegria na tristeza: 
“Cantai hoje para nós 
algum canto de Sião!”
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Que se prenda a minha língua ao 
céu da boca, 
se de ti, Jerusalém, eu me esquecer!

Como havemos de cantar 
os cantares do Senhor 
numa terra estrangeira? 
Se de ti, Jerusalém, 
algum dia eu me esquecer,
que resseque a minha mão!

Que se cole a minha língua 
e se prenda ao céu da boca, 
se de ti não me lembrar! 
Se não for Jerusalém 
minha grande alegria!

9. SEGUNDA LEITURA: Ef 2,4-10

10. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Louvor e honra a vós, Senhor Jesus.
Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu 
Filho único; 
todo aquele que crer nele, há de ter a vida 
eterna.

11. EVANGELHO: Jo 3,14-21

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós!
Anúncio da Boa Notícia de Jesus Cristo 
segundo João.
Glória a vós, Senhor!

12. PARTILHA DA PALAVRA

13. PROFISSÃO DE FÉ

14. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Irmãos e irmãs, na alegria divina, eleve-
mos ao Pai de bondade os nossos pedidos, 
rezando juntos: 

Suba até vós, Senhor, nossa prece com 
alegria.

Senhor Deus, bendito sejais pela Santa Igreja, 
pelo Papa Francisco, por todos os ministros 
ordenados e leigos. Que por meio de vossa 
Sagrada Escritura e comunhão sigamos pela 
luz para alegria do Reino, rezemos:

Senhor Deus, pela alegria de servimos à 
casa comum, enquanto comunidade reuni-
da que, sempre em busca de aprimorar a 
fraternidade e o diálogo, nós nos tornemos 
pessoas melhores, rezemos:

Senhor Deus, que por meio de vosso filho 
Jesus, alcancemos a luz para gozarmos da 
eterna alegria na Páscoa celeste, rezemos:

Senhor Deus, vós que pelo Espírito da ver-
dade esclarecestes os discípulos de vosso 
amado Filho, enviai à vossa Igreja o mes-
mo Espirito Santo Paraclito, para que nela 
permaneça sempre fiel à vossa mensagem, 
rezemos: 

ORAÇÃO DA CFE – 2021

Deus da vida, da justiça e do amor, nós 
Te bendizemos pelo dom da fraternidade 
e por concederes a graça de vivermos a 
comunhão na diversidade. Através desta 
Campanha da Fraternidade Ecumênica, aju-
da-nos a testemunhar a beleza do diálogo 
como compromisso de amor, criando pontes 
que unem em vez de muros que separam e 
geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas 
sensíveis e disponíveis para servir a toda a 
humanidade, em especial, aos mais pobres 
e fragilizados, a fim de que possamos teste-
munhar o Teu amor redentor e partilhar suas 
dores e angústias, suas alegrias e esperanças, 
caminhando pelas veredas da amorosidade. 
Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, 
sopro restaurador da vida. Amém.

15. PARTILHA DOS DONS: 429, 433

Dir.: Alegres no amor de Deus Pai, partilhe-
mos nossos dons:

RITO DA COMUNHÃO

16. PAI-NOSSO

Dir.: Senhor Jesus, conceda-nos a alegria 
de rezar convosco: Pai Nosso...
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17. SAUDAÇÃO DA PAZ: 

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde 
a Reserva Eucarística está cuidadosamente 
depositada no sacrário. Abre a porta do 
sacrário, faz uma genuflexão como sinal de 
adoração. Com reverência pega a âmbula que 
contém a Sagrada Reserva Eucarística, leva-a 
até o altar, de onde parte para a distribuição 
da Sagrada Comunhão aos fiéis. Terminada 
a distribuição, leva a Sagrada Reserva até 
o sacrário.)

18. COMUNHÃO: 586/ 602

19. RITO DE LOUVOR: 839 (CD 24)/ 843 
(CD 8)  

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um 
salmo ou canto bíblico.)

20. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, vós sois a luz 
do mundo que ilumina e enche de santa 
alegria o coração das pessoas. Nunca falte 
em nossa vida a vossa divina luz, que faz 
pensar o que é bom e nos leva a vós. Por 
Cristo, Nosso Senhor! Amém.

21. NOTÍCIAS E AVISOS

22. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Que o Deus de bondade e misericórdia 
nos abençoe. Em nome do Pai e do Filho e 
do Espirito Santo.

TODOS: Amém

Dir.: Que a alegria do Senhor seja nossa força. 
Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

23. CANTO DE ENVIO: Hino da CFE 2021

DEUS NOS ENVIA

24. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Is 65,17-21, Sl 29(30), 
2.4.5-6.11-12a e 13b 

 (R/. 2a), Jo 4,43-54

3.ª-feira: Ez 47,1-9.12, Sl 45 (46), 
2-3.5-6.8-9 (R/. 8), 

 Jo 5,1-16

4.ª-feira: Is 49,8-15, Sl 144 (145), 
8-9.13cd-14.17-18 
(R/.8a), Jo 5,17-30

5.ª-feira: Ex 32,7-14, Sl 105 (106), 
19-20.21-22.23 (R/. 4a), 
Jo 5,31-47

6.ª-feira: 2Sm 7,4-5a.12-14a.16, 
Sl 88 (89),2-3.4-5.27 e 
29 (R/. 37), Rm 4,13.16-
18.22, Mt 1,16.18-21.24a 
ou Lc 2,41-51a. São José

Sábado: Jr 11,18-20, Sl 7,2-3.9bc-
10.11-12 (R/. 2a),

  Jo 7,40-53

ORIENTAÇÕES

w A acolhida fraternal, o ensaio de 
cantos harmonioso e convidativo à 
assembleia e o silêncio litúrgico, pro-
porcionam um repouso do espírito 
para criar um clima orante, simples e 
alegre, visando ao encontro amoroso 
entre Deus e a comunidade. 
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 Aproxima-se o grande dia, mas an-
tes entendamos e reflitamos acerca do 
significado do Domingo Laetare (quar-
to domingo da Quaresma) e o Domingo 
Gaudete (terceiro domingo do Advento). 
Bem, primeiro é bom dizer que ambas as 
palavras “Laetare e Gaudete” são de ori-
gem latina e significam “Alegria”. É como 
se disséssemos na Língua Portuguesa 
“Alegra-te e Rejubila-te” que querem dizer a 
mesma coisa sendo uma palavra sinônima 
da outra. Outra semelhança entre Domingo 
Laetare e Domingo Gaudete é que ambos 
se referem a um termo tradicional dado 
ao penúltimo domingo da Quaresma e do 
Advento, que popularmente é conhecido 
como o Domingo da Alegria. Este domingo 
consiste em uma pausa prevista dentro do 
rito litúrgico, para lembrar que a Alegria 
está chegando, ou seja, uma grande festa 
está por vir.
 É importante entendermos que no 
Ciclo do Natal e no Ciclo da Páscoa existe 
um tempo de preparação que antecede 
estas grandes festas do calendário litúrgico 
de nossa Igreja. O tempo de preparação 
para o Natal é o Advento que são quatro 
domingos, sendo o terceiro domingo do 
advento, o Domingo Gaudete. O tempo de 
preparação para a Páscoa é a Quaresma 
que são cinco domingos, sendo no quarto 

Domingo da Alegria
domingo, o Domingo Laetare. Nestes do-
mingos temos a presença da cor litúrgica 
“rosa” exatamente para lembrar que é um 
domingo diferente. Na Coroa do Advento, 
também se costuma acender uma vela 
rosa. 
 Neste domingo é importante que a 
Igreja esteja com a ornamentação diferen-
ciada, pois afinal a Alegria Maior se apro-
xima que é o Natal ou a Páscoa. Contudo, 
lembramos que Advento e Quaresma têm 
um sentido penitencial. O Advento mais 
voltado para espera enquanto a Quaresma 
para a conversão. São tempos em que a 
Igreja nos pede reflexão de nossas atitudes 
para que estejamos sempre alinhados à 
proposta do Evangelho e nos convertamos 
de fato para bem celebrar as grandes fes-
tividades.

Adm. Gustavo de Oliveira Gervásio, 
bacharel em Teologia

Instrução Geral do Missal Romano e Introdução 
ao Lecionário, 7ª Edição – Revisada, ampliada 

e atualizada – 2017, pgs 128 art 346, f

https://santuarionossasenhoradaboaviagem.
arquidiocesebh.org.br/3o-domingo-do-advento-

-o-domingo-da-alegria/ extraído em 
04 de dezembro de 2020

http://www.fradesmenoresmissionarios.com.br/
domingo-laetare-e-gaudete/ extraído em 

04 de dezembro de 2020


