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Nº 2770 – ANO C – ROXO OU RÓSEO
3.º DOMINGO DO ADVENTO – 12/12/2021

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: Irmãos e irmãs, o Senhor está perto!
Sua graça e sua paz estejam convosco.

2. ACENDIMENTO DA COROA DO ADVENTO

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

(Alguém acende a terceira vela da coroa
do Advento com as seguintes palavras:)

6. ATO PENITENCIAL

“Bendito sejais, Deus da Libertação, pela
luz de Cristo que invade o nosso coração
de alegria na preparação para o Natal!”

Dir.: Irmãos e irmãs, neste Advento, no qual
somos chamados a vigiar, inclinemos por
uns instantes a nossa cabeça, reconhecendo as nossas faltas. (Silêncio) Cantemos.

3. INTRODUÇÃO
Anim.: Cristãos leigos e leigas, alegremonos! Já não precisamos mais caminhar na
escuridão, pois Jesus, luz do mundo, está
no meio de nós! É este o grande anúncio
que João Batista vem fazer.
Mas ele nos alerta: o Messias está entre
nós, mas nós ainda não o reconhecemos.
Por isso, somos convidados a descobrir
esse Cristo que veio para nos tornar filhos
legítimos de Deus e viver, ainda nesta terra,
o reino que Jesus realizou.
Com alegria de sermos especialmente
convidados para este grande anúncio,
entoemos o canto de abertura.
4. CANTO DE ABERTURA: 95 (CD 15),
96 (CD 15)
5. SAUDAÇÃO INICIAL
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Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
Todos: Amém.
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus de bondade,
olhai o vosso povo que espera com fé o
santo Natal, para celebrar, com alegria,
a vinda do Salvador. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Sf 3,14-18a
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9. SALMO RESPONSORIAL: Is 12,23.4bcd. 5-6 (R/6)

Vinde, Senhor, ficai conosco!
– Jesus, Filho do Altíssimo, anunciado
por Gabriel à Virgem Maria, vinde reinar
para sempre sobre o vosso povo, nós
vos pedimos:

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

– Santo de Deus, com vossa chegada
fizestes o Precursor exultar no seio de
Isabel, vinde trazer ao mundo inteiro a
alegria da salvação, nós vos pedimos:

Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e
nada temo;
o Senhor é minha força, meu louvor e
salvação.
Com alegria bebereis do manancial da
salvação,
e direis naquele dia: “Dai louvores ao
Senhor.

– Jesus Salvador, cujo nome foi revelado
pelo anjo à José, homem justo, vinde
libertar vosso povo de seus pecados, nós
vos pedimos:
– Luz do mundo, esperado por Simeão e
por todos os justos, vinde consolar-nos,
nós vos pedimos:

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

– Sol nascente, predito por Zacarias, que
das alturas vireis visitar-nos, vinde iluminar
aqueles que estão sentados à sombra da
morte, nós vos pedimos:

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!”

Dir.: Tudo isso, vos pedimos por Cristo,
nosso Senhor.
TODOS: Amém

10. SEGUNDA LEITURA: Fl 4,4-7

DEUS FAZ COMUNHÃO

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia!
O Espírito do Senhor sobre mim fez sua
unção;
enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz
proclamação!

16. PARTILHA DOS DONS: 409 (CD 25),
421 (CD 6)

13. PARTILHA DA PALAVRA

Dir.: Quando partilhamos nossos dons
materiais, ajudamos essa missão a ser
cumprida mais eficazmente nesse dia da
Coleta Nacional da Campanha de Evangelização. Com alegria, cantemos.

14. PROFISSÃO DE FÉ

RITO DA COMUNHÃO

15. PRECES DA COMUNIDADE

17. PAI-NOSSO

Dir.: Oremos a Cristo Jesus, nosso Redentor, caminho, verdade e vida e digamos
humildemente:

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho,
ousamos dizer: Pai nosso...

12. EVANGELHO: Lc 3,10-18
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18. SAUDAÇÃO DA PAZ

Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo.

(Omite-se o abraço da paz, conforme orientações 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.)

TODOS: Amém
Dir.: Vigiemos sempre! Vamos em paz e
o Senhor nos acompanhe.
TODOS: Graças a Deus!
24. CANTO DE ENVIO

25. LEITURAS DA SEMANA
2.ª-feira: Nm 24,2-7.15-17a Sl 24
(25), 4ab – 5ab.6-7-8-9
(R/. cf. 7), Mt 21,23-27
3.ª-feira: Sf 3,1-2.9-13Sl 33 (34),
2-3.6-7.17-18.19 e23
(R/. 7a), Mt 21,28-32
4.ª-feira: Is 45,6b-8.18.21b-25
Sl 84 (85),9ab-10.1112.13-14(R/. cf. Is 45,8),
Lc 7,19-23
5.ª-feira: Is 54,1-10, Sl 29 (30),
2-3.11-12.20-21 (R/.2a),
Lc 7,24-30
6.ª-feira: Gn 49, 2.8-10-14 Sl 71
(72),1-2.3-4ab.7-8.17(R/
cf.7), Mt 1,1-17
Sábado: Jr 23,5-8-28, Sl 71 (72)
1-2.12-13.18-18 (R/. 4),
Lc 1,18-24

19. COMUNHÃO: 571 (CD 15), 574 (CD 21)
20. RITO DE LOUVOR: 832 (CD 18), 837
(CD 18)
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)
21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Senhor nosso Deus, que
a força da Palavra nos inspire a viver
exultante de alegria na espera do Santo
Natal. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

DEUS NOS ENVIA
ORIENTAÇÕES

22. NOTÍCIAS E AVISOS

w Hoje é o domingo da Alegria. Os
textos bíblicos e as orações convidam à alegria porque a Salvação
já se aproxima. “O Senhor está
perto!
w Pode-se entoar a Ladainha do
Advento (Ir. Míria T.Kolling) https://www.youtube.com/watch?v=GsEuvbQzFaQ Canal Liturgia
& Teologia

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Que o Deus onipotente e misericordioso nos ilumine com o advento do seu
Filho, em cuja vinda cremos e cuja volta
esperamos e derrame sobre nós as suas
bênçãos.
TODOS: Amém.
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Terceiro domingo do Advento,
o domingo da alegria
A cada semana que passa em direção
ao Natal do Senhor, mais a alegria passa
a se fazer presente em nosso coração. O
terceiro domingo do Advento expressa essa
alegria de maneira bem visível, a começar
pela mudança de tonalidade que pode ser
percebida na liturgia. O austero arroxeado
cede espaço para o róseo (cor rosa). É
muito comum que, não apenas a cor dos
paramentos usados pelo sacerdote seja
rósea, mas também a de algum detalhe
do presbitério.
A vela acesa durante a celebração da
Santa Missa no dia de hoje, por exemplo,
também costuma ser na tonalidade rósea,
indicando que a alegria já começa a tomar
conta do ambiente. A sobriedade e a austeridade do roxo passam a perder força,
tornando-se um pouco mais vibrante. É
justamente por isso que esse terceiro
domingo do Advento também é chamado
de “Domingo da Alegria” ou “Gaudete”.
O motivo da alegria no terceiro domingo do Advento
Essa expressão “gaudete” está no
imperativo plural do verbo latino “gaudere”,
que significa “alegrar-se”. Dessa maneira,
“gaudete” se traduz por “alegrai-vos”.
Trata-se, justamente, da primeira palavra
retirada da antífona de entrada da Santa

Missa celebrada desse dia: “Alegrai-vos
sempre no Senhor. De novo eu vos digo:
alegrai-vos! O Senhor está perto”. Essa
oração foi retirara da carta da São Paulo
aos Filipenses (cf. Fl 4,4-5).
Apenas a título de informação, há
dois domingos do ano litúrgico em que se
permite usar a cor rosa nos paramentos,
a saber, o quarto domingo da Quaresma
(Laetare) e o terceiro domingo do Advento
(Gaudete). O significado desse apelo visível
da liturgia é muito bonito e profundo. Ele
expressa que, mesmo em meio à espera,
o povo de Deus deve recordar-se de que
a alegria está próxima, seja a alegria da
Páscoa, seja a do Natal.
No caso do dia de hoje, nosso coração deve estar animado pela feliz espera
da vinda do nosso Salvador. O Senhor está
cada vez mais perto, ele está chegando!
Além disso, ele chega sempre na alegria e
nunca na tristeza. Não foi à toa que o anjo
de Deus disse à Virgem Maria: Alegra-te,
cheia de graça, porque o Senhor está contigo. A causa da alegria da Virgem Maria
não é outra senão a proximidade de Deus.
https://formacao.cancaonova.com/liturgia/tempo-liturgico/advento/terceiro-domingo-do-advento-o-domingo-da-alegria/
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