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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLVIV - Brasília, 15 de dezembro de 2013 - Nº 3
TERCEIRO DOMINGO DO ADVENTO - ANO A
COR LITÚRGICA: ROXO OU RÓSEO
INTRODUÇÃO – Com.: Na proximidade do Natal, a liturgia nos convida à alegria no Senhor. É nosso Deus
quem se aproxima e Ele vem para nos salvar. Fiquemos de pé e iniciemos a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: ALEGRAI-VOS: ELE ESTÁ BEM PERTO,/ SIM, ALEGRAI-VOS MAIS NO
SENHOR! / 1. Foste amigo, Senhor, da tua terra,/ libertaste os cativos de Jacó./ Perdoaste o pecado de teu
povo,/ encobriste toda a sua falta,/ não guardaste rancor contra nós,/ acalmaste o furor da tua ira. / 2.
Restaura-nos, ó Deus e Salvador,/ esquece a tua mágoa contra nós;/ ficarás irritado para sempre?/ Guardarás
tua cólera, sem fim? / 3. Não darás tua vida novamente/ ao teu povo que em ti se alegrará?/ Mostra-nos,
Senhor, tua bondade,/ concede-nos a tua salvação! / 4. Quero ouvir o que diz o Senhor:/ é de paz que ele vai
nos falar,/ a paz para seu povo e seus amigos,/ aos que trazem ao Senhor seu coração./ Está perto a salvação
aos que o respeitam/ e a glória habitará na nossa terra.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. CEL.: A
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. TODOS:
BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. COROA DO ADVENTO
Com.: Neste 3º domingo do Advento, acendemos a 3ª vela da Coroa, simbolizando a alegre expectativa da
chegada do Messias Salvador.
(O celebrante acende as velas e reza seguinte oração)
CEL.: Oremos: Senhor, acendemos as velas desta coroa para que possamos preparar nossos corações para o
advento do Vosso Filho. Protegei-nos dos maus costumes e inflamai nossos corações a uma contínua
conversão de vida, para que, servindo a Vós em nossos irmãos, possamos fugir da escuridão do pecado e ir ao
encontro do nosso Salvador, Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
4. ATO PENITENCIAL - CEL.: De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que
tenha piedade de nós, pecadores. Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz, tende piedade de nós.
TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, que vindes salvar o que estava perdido, tende
piedade de nós. TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, que vindes criar um mundo novo,
tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Deus todo-poderoso tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. TODOS: AMÉM.
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5. ORAÇÃO DO DIA - CEL.: OREMOS: (Pausa) - 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. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Caros irmãos, escutemos com atenção a Palavra de Deus que nos incentiva a permanecermos firmes na
fé à espera do Salvador.
6. 1ª LEITURA (Is 35, 1-6a.10) – Leitura do Livro do Profeta Isaías.
1
Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio. 2Germine e exulte
de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron; seus habitantes
verão a glória do Senhor, a majestade de nosso Deus. 3Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos
debilitados. 4Dizei às pessoas deprimidas: “Criai ânimo, não tenhais medo! Vede, é vosso Deus, é a vingança
que vem, é a recompensa de Deus; é ele que vem para vos salvar”. 5Então se abrirão os olhos dos cegos e se
descerrarão os ouvidos dos surdos. 6aO coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. 10Os
que o Senhor salvou, voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em
seus rostos: cheios de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Salmo 146) REFR.: VINDE SENHOR, VINDE SENHOR, VINDE SENHOR PARA
SALVAR O VOSSO POVO / 1. O Senhor é fiel para sempre,/ Faz justiça aos que são oprimidos;/ Ele dá alimento
aos famintos,/ É o Senhor quem liberta os cativos. / 2. 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. / 3. Ele ampara a
viúva e o órfão,/ Mas confunde os caminhos dos maus./ O Senhor reinará para sempre,/ Ó Sião, o teu Deus
reinará!
8. 2ª LEITURA (Tg 5, 7-10) – Leitura da Carta de São Tiago.
Irmãos: 7Ficai firmes até à vinda do Senhor. Vede o agricultor: ele espera o precioso fruto da terra e fica firme
até cair a chuva do outono ou da primavera. 8Também vós, ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a
vinda do Senhor está próxima. 9Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que
o juiz está às portas. 10Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas, que falaram em nome
do Senhor. Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA! (BIS) / 1. O Espírito consagrou-me
(bis)/ E mandou-me anunciar (bis)/ Boa Nova para os pobres! (bis)/ Aleluia, aleluia! (bis)
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Mt 11, 2-11) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO
MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. TODOS: GLÓRIA A VÓS,
SENHOR!
CEL.: Naquele tempo, 2João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns
discípulos, 3para lhe perguntarem: “És tu, aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro?” 4Jesus
respondeu-lhes: “Ide contar a João o que estais ouvindo e vendo: 5os cegos recuperam a vista, os paralíticos
andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados.
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Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim!” 7Os discípulos de João partiram, e Jesus começou a
falar às multidões, sobre João: “O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? 8O que fostes
ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis.
9
Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, é alguém que é mais do que profeta. 10É dele que
está escrito: ‘Eis que envio o meu mensageiro à tua frente; ele vai preparar o teu caminho diante de ti’. 11Em
verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o
menor no Reino dos Céus é maior do que ele”. Palavra da Salvação.
TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR.
11. HOMILIA
12. PROFISSÃO DE FÉ - Creio em Deus Pai, todo-poderoso, / Criador do céu e da terra, / e em Jesus Cristo, seu
único Filho, nosso Senhor, / que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, / nasceu da Virgem Maria,/
padeceu sob Pôncio Pilatos, / foi crucificado, morto e sepultado; / desceu à mansão dos mortos,/ ressuscitou
ao terceiro dia, / subiu aos céus, está sentado à 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 dos pecados, / na ressurreição da carne, / na vida eterna. / Amém.
13. ORAÇÃO UNIVERSAL - CEL.: Irmãos e irmãs, na expectativa da chegada do Salvador, roguemos: Senhor,
ouvi a nossa prece!
TODOS: SENHOR, OUVI A NOSSA PRECE!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que no próximo dia dezessete comemora o seu aniversário natalício,
para que, sustentado pela força do Espírito Santo, possa continuar guiando a Igreja nos caminhos da
humildade e da alegria, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI A NOSSA PRECE!
2) Pelos governantes de nosso país, para que sejam sempre promotores do bem comum, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI A NOSSA PRECE!
3) Pela paz no mundo, para que, pela força da oração de todos os que creem em Deus, a fome, as
calamidades e as guerras se afastem de todos os povos, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI A NOSSA PRECE!
4) Pelos membros dos Movimentos e das Pastorais de nossa Arquidiocese, para que permaneçam fiéis à
missão de serem testemunhas vivas da alegria e da fraternidade, no especial cuidado com os mais
necessitados, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI A NOSSA PRECE!
(Preces Espontâneas):
CEL: Derramai, Senhor, sobre o povo suplicante a abundância da Vossa graça, para que, seguindo os Vossos
mandamentos, receba estímulo e ajuda na vida presente e felicidade sem fim na pátria futura. Por Cristo
nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – REFR.: EIS, SENHOR, A TUA VINHA. FRUTOS MIL TE TRAZ, SENHOR. MAS TEU
POVO QUE CAMINHA, MAIS QUE FRUTO É DOM DE AMOR. / 1. Do céu vai descer o Cordeiro! É dom, puro
dom, salvação. No altar do penhor verdadeiro também vamos ser oblação. / 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 já mais verdejantes também já se tornam trigais.
15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar estes dons da nossa
devoção, para que, ao celebrarmos o sacramento que nos destes, se realizem em nós as maravilhas da
salvação. Por Cristo, nosso Senhor. - TODOS: AMÉM.
17 . ORAÇÃO EUCARÍSTICA II - MR (p. 477) – Prefácio do Advento II – A dupla espera de Cristo – MR (p. 408)Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor,
Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Predito por todos os profetas, esperado
com amor de mãe pela Virgem Maria, Jesus foi anunciado e mostrado presente no mundo por São João
Batista. O próprio Senhor nos dá a alegria de entrarmos agora no mistério do seu Natal, para que sua chegada
nos encontre vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por essa razão, agora e sempre, nós nos
unimos aos anjos e a todos os santos, cantando (dizendo) a uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas,
derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo,
Vosso Filho e Senhor nosso.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
CEL.: Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e
deu a Seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR
VÓS. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em Suas mãos, deu graças novamente e o deu a
Seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé.
TODOS: SALVADOR DO MUNDO, SALVAI-NOS. VÓS QUE NOS LIBERTASTES PELA CRUZ E RESSURREIÇÃO!
CEL.: Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do Vosso Filho, nós Vos oferecemos, ó Pai, o pão
da vida e o cálice da salvação; e Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na Vossa
presença e Vos servir.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: E nós Vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
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CEL.: Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade,
com o papa Francisco, com o nosso bispo Sergio, seus bispos auxiliares (Leonardo, Valdir e José Aparecido) e
todos os ministros do Vosso povo.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
CEL.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos
os que partiram desta vida: acolhei-os junto a Vós, na luz da Vossa face.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
CEL.: Enfim, nós Vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem
Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos Apóstolos e todos os que neste mundo Vos
serviram, a fim de Vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, Vosso Filho.
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
CEL.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para sempre.
TODOS: AMÉM.
18. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE COMUNHÃO – REFR.: IDE E CONTAI O QUE OUVISTES E QUANTO VISTES: OS CEGOS VEEM, OS
COXOS ANDAM, LEPROSOS SARAM. OS SURDOS OUVEM, QUEM MORTO ESTAVA JÁ RESSUSCITA, AOS
POBRES HOJE SE ANUNCIA BOA NOTÍCIA! 1. Louva, Jerusalém,/ Louva o Senhor teu Deus:/ Tuas portas
reforçou/ E os teus abençoou./ Te cumulou de paz/ E o pão do céu te traz. / 2. Sua Palavra envia,/ Corre veloz
sua voz./ Da névoa desce o véu,/ Unindo a terra e o céu;/ As nuvens se desmancham,/ O vento sopra e
avança. / 3. Ao povo revelou/ Palavras de amor./ A sua lei nos deu/ E o mandamento seu;/ Com ninguém fez
assim,/ Amou até o fim. / 4. A Virgem, mãe será,/ Um Filho à luz dará,/ Seu nome, Emanuel:/ “Conosco Deus”
do céu;/ O mal desprezará,/ O bem escolherá. / 5. Ao Pai do céu louvemos/ E ao que vem, cantemos;/ E ao
Divino, então,/ A nossa louvação!/ Os Três, que são um Deus,/ Exalte o povo seu!
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Imploramos, ó Pai, vossa clemência para que
estes sacramentos nos purifiquem dos pecados e nos preparem para as festas que se aproximam. Por Cristo,
nosso Senhor. TODOS: AMÉM.

RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL – MR (p. 520)
CEL.: O Senhor esteja convosco.
TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
CEL.: 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.
TODOS: AMÉM.
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CEL.: Que durante esta vida Ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade.
TODOS: AMÉM.
CEL.: Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida eterna,
quando vier de novo em sua glória.
TODOS: AMÉM.
CEL.: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
LEITURAS DA SEMANA
Seg. Nm 24,2-7.15-17a; Sl 24(25); Mt 21,23-27
Ter. Gn 49, 2. 8-10; Sl 71 (72); Mt 1, 1-17
Qua. Jr 23, 5-8; Sl 71 (72); Mt 1, 18-24
Qui. Jz 13, 2-7.24-25a; Sl 70 (71); Lc 1, 5-25
Sex. Is 7,10-14; Sl 23 (24); Lc 1, 26-38
Sáb. S. Pedro Canísio Presb.Dr. CmFac. Ct 2, 8-14 ou Sf 3, 14-18a; Sl 32 (33); Lc 1, 39-45
Terceira Semana do Saltério
Terceiro Domingo do Advento
"Baixe os áudios e as partituras das músicas desse domingo no site: www.arquidiocesedebrasilia.com.br
formação/áudios e partituras”.

