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Nº 2225 - Ano C - Roxo ou Róseo
3º DOMINGO DO ADVENTO - 16/12/2012

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: No nosso itinerário em preparação
para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, celebramos o Domingo da Alegria, na
aproximação desta grande marca para a
história da humanidade. Deus ouve o clamor do seu povo e envia-nos o Salvador.
João Batista, o precursor de Jesus, nos
traz uma mensagem de esperança e de
compromisso. Que a nossa preparação
para a solenidade do Natal desperte atitudes concretas em nossas comunidades
para que o Messias renasça de fato em
nossos dias.
Alegremo-nos todos no Senhor e iniciemos a nossa celebração.
3. CANTO DE ABERTURA: 98 e 100 (CD 15)
4. ACENDIMENTO DA VELA DO ADVENTO
(Alguém acende a terceira vela da Coroa
do Advento com as seguintes palavras:
Bendito sejais, Deus da Libertação, pela
luz de Cristo que invade o nosso coração
de alegria na preparação para o Natal!)
5. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Dir.: Irmãos e irmãs, “alegrai-vos sempre no Senhor; eu repito, alegrai-vos!” O
Senhor está perto! Sua graça e sua paz
estejam com vocês!
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
6. ATO PENITENCIAL
Dir.: Sentimos a necessidade de purificar
nosso coração de tudo o que impede de
participarmos com dignidade desta celebração. Invoquemos a misericórdia de
Deus, da qual tanto precisamos: (pausa)
Dir.: Perdão, Senhor, por não acolhermos
em nosso coração a vossa Palavra, atropelando assim a força de transformação
que ela nos traz.
Piedade, piedade de nós. (2x)
Dir.: Perdão, Senhor, por não nos preocuparmos bastante de ouvir e conhecer
a vossa Palavra.
Dir.: Perdão, Senhor, por não sermos
portadores da vossa Palavra, submissos
às nossas palavras, caprichos e julgamentos.
Dir.: Ó Deus de ternura e misericórdia,
tem compaixão de nós, perdoa os nossos
pecados, dá-nos a graça da vida plena e
nos faze chegar renovados à festa da tua
manifestação em nossa humanidade. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

7. ORAÇÃO

12. EVANGELHO: Lc 3,10-18

Oremos (pausa): 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.

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: O Senhor se aproxima para renovar
os nossos corações com o seu amor.
Confiantes, clamemos na certeza de que
Deus nos atenderá.
Vem, Senhor, nossa fonte de alegria!

DEUS NOS FALA

Pai de bondade, conduzi a vossa Igreja
que caminha nas estradas do mundo
rumo à paz, permanecendo firme a sua
voz de esperança para a todos os sofredores.

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

Pai de amor, fortalecei as comunidades
cristãs para que vivam o testemunho de
João Batista anunciando com coragem o
Evangelho.

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

Pai de fortaleza, encorajai todos os pobres, doentes e marginalizados; que
encontrem na manjedoura de Belém o
alento para as suas dificuldades.
Dir.: Concluamos com a oração pela
Campanha de Evangelização:

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

Ó Deus, quisestes que a vossa Igreja
fosse, no mundo, o sacramento da salvação para todas as nações, a fim de que
a obra de Cristo que vem continuasse até
o fim dos tempos. Derramai o Espírito
prometido para que aumente em nós o
ardor da evangelização e faça brotar nos
corações a resposta da fé. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

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.

DEUS FAZ COMUNHÃO

10. SEGUNDA LEITURA: Fl 4,4-7
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 302 (CD 6)

16. PARTILHA DOS DONS: 420 e 421 (CD 6)

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

Dir.: A partilha dos nossos dons neste
dia é revertida para a Campanha da Evangelização. Com a oferta que fazemos,
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nos tornamos colaboradores direto com
aqueles que anunciam o Evangelho. Neste ano, ela será revertida para a Jornada
Mundial da Juventude 2013, que acontecerá tão perto de nós. “Bote fé na coleta
da evangelização e bote fé na juventude”.
Colabore!

Dir.: O Deus da paz nos santifique totalmente e nos mantenha vigilantes para o
dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo agora e para sempre. Amém.

RITO DA COMUNHÃO

Dir.: Na alegria do Senhor, que se aproxima, vamos em paz e que Ele sempre nos
acompanhe!

Dir.: Abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.

17. PAI-NOSSO

Todos: Graças a Deus!

Dir.: O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de
filhos, rezemos juntos: Pai nosso...

25. LEITURAS DA SEMANA

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 783 (CD 5),
780 (CD 26)

2ª-feira: Gn 49,2.8-10; Sl 71;
Mt 1,1-17
3ª-feira: Jr 23,5-8; Sl 71;
Mt 1,18-24
4ª-feira: Jz 13,2-7.24-25a; Sl 70;
Lc 1,5-25
5ª-feira: Is 7,10-14; Sl 23;
Lc 1,26-38
6ª-feira: Ct 2,8-14; Sl 32; Lc 1,39-45
Sábado: 1Sm 1,24-28; 1Sm 2,1-8;
Lc 1,46-56

Dir.: A paz é dom daqueles que acolhem
o Messias em seus corações, pois ele é
o príncipe da Paz. Saudemos com o sinal
de paz!
19. COMUNHÃO: 573(CD 15), 574 (CD 21)
20. 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)
21. ORAÇÃO

ORIENTAÇÕES

Oremos (pausa): Senhor, nosso Deus e
Pai, que a força da Palavra e da Eucaristia nos liberte do pecado e nos ajude a preparar com alegria as festas do
santo Natal. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

w A liturgia deste dia nos dá uma tonalidade de alegria: é o Domingo Gaudete.
A cor litúrgica é rósea.
w Podem-se ornar os templos, moderadamente, com flores.
w O acendimento da terceira vela pode
ser feito com os dizeres ou com um
canto apropriado.
w As equipes de acolhida poderão manifestar aos fiéis, na chegada, a frase
da II Leitura: “Alegrai-vos sempre no
Senhor!”
w Durante o momento da partilha, reforçar
a importância da Coleta da Evangelização e a sua destinação, neste ano,
para a Jornada Mundial da Juventude.

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO ENVIO: 1139 (CD 19)
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
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A LITURGIA COMO REALIDADE
SIMBÓLICO-SACRAMENTAL
Ione Buyst
Sacramentos são liturgia,
liturgia é sacramento
Sacramentos são ações simbólico-sacramentais, pelas quais o Cristo Ressuscitado, presente em sua Igreja, nos
atinge e nos transforma com seu Espírito
vivificante. Por seus sinais sensíveis, quando realizados na fé, trazem presente e realizam em nós aquilo que significam: a salvação, a páscoa, a chegada do Reino, nossa
comunhão em Deus.
Acontece que toda essa teologia que
encontramos no início da constituição conciliar sobre a Sagrada Liturgia (SC 5-8) não
diz respeito somente aos sacramentos,
mas à liturgia como um todo. Basta olhar
a seqüência dos capítulos da constituição
para nos darmos conta disso. Vejam: o
capítulo primeiro trata da liturgia em geral
(incluindo os sacramentos); os capítulos
seguintes tratam de várias celebrações litúrgicas específicas ou de alguns de seus
elementos: Eucaristia, demais sacramentos
e sacramentais, ofício divino, ano litúrgico,
música sacra, arte sacra e sagradas alfaias.
Portanto, não somente nos gestos
centrais dos sacramentos Cristo está presente e atua com seu Espírito, mas em
todas as celebrações litúrgicas (ofício divino, por exemplo) e na celebração litúrgica
como um todo, em todos os seus elementos (assembleia, ministérios, palavra, música, silêncio, gestos e atitudes do corpo,
ano litúrgico, espaço sagrado...). Vale a
pena reler o n. 7 da constituição conciliar,
que fala dessas várias maneiras de Cristo
estar presente na liturgia: no ministro da
celebração eucarística, no pão e no vinho

eucarísticos, nos sacramentos, pela sua
palavra, quando a Igreja ora e salmodia:
“Para levar a efeito obra tão importante [obra da salvação], Cristo está presente em sua Igreja, sobretudo nas ações
litúrgicas. Presente está no sacrifício da
missa, tanto na pessoa do ministro, “pois
aquele que agora oferece pelo ministério
dos sacerdotes é o mesmo que outrora se
ofereceu na cruz”, como sobretudo sob as
espécies eucarísticas. Presente está pela
sua força nos sacramentos, de tal forma
que, quando alguém batiza, é Cristo mesmo que batiza. Presente está pela sua palavra, pois é ele mesmo que fala quando se
lêem as Sagradas Escrituras na igreja. Está
presente finalmente quando a Igreja ora e
salmodia, ele que prometeu: “Onde dois ou
três estiverem reunidos em meu nome, aí
estarei no meio deles” ( T 18, 20)”.
Assim, a liturgia como um todo é celebrado sacramental do mistério pascal de
Jesus Cristo. A liturgia como um todo tem
força simbólico-sacramental e como tal
deve ser celebrada e vivida.
A cada gesto, a cada palavra, a cada
olhar..., estamos trazendo presente e atuante (ou não!) o mistério e a força da páscoa
de Jesus, que veio para transformar nossas
vidas: entrar na igreja, andar, encontrar-se com os irmãos, fazer o sinal da cruz,
abraçar-nos uns aos outros(as), beijar o
altar, proclamar ou ouvir a palavra, cantar,
mergulhar no silêncio, ver as flores que enfeitam o espaço de celebração... Em todos
esses gestos e momentos, podemos viver
(ou não!) o encontro com o Ressuscitado e,
através dele, com o Pai, no Espírito Santo.
Liturgia em Mutirão CNBB
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