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SANTAS MISSÕES POPULARES

Dia da Coleta para a Evangelização

ANO NACIONAL MARIANO

ALEGRAI-VOS, O SENHOR ESTÁ PERTO!

01. MOTIVAÇÃO
C. Queridos irmãos e irmãs, hoje nos reuni-
mos para celebrar nossa fé em Jesus Cristo,
nosso Salvador e libertador. Iniciamos a ter-
ceira semana do Advento preparando-nos
para o Natal. É um tempo de alegre espe-
rança para a celebração da vinda do Se-
nhor no meio de nós.
C. Esta celebração é um convite à alegria e
ao júbilo, pois o Senhor está para chegar.

Somos convidados à  conversão e a mu-
dança de vida. Sua Palavra é quem nos
motiva e inspira nestas atitudes cristãs. Con-
gregados na unidade, cantemos.

02. CANTO
Alegrai-vos: Ele está bem perto... nº 142

03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA
D. Em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo. Amém!
D. 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 reu-
niu no amor de Cristo.

04. RITO DA COROA DO ADVENTO
C. Acendemos hoje a vela rosa da coroa
do Advento. Ela nos convida à alegria e ao
júbilo pela aproximação da chegada de
Jesus. Lembra a alegria de Davi, que re-
cebeu de Deus a promessa de uma aliança
eterna, para sua descendência.
(Uma pessoa acende a 3ª. vela. As outras duas
velas já deverão estar acesas desde o início jun-
tamente com as velas do altar).
Uma vela se acende... (3ª. estrofe) nº 166



05. DEUS NOS PERDOA
D. Diante de Deus reconheçamos nossas
limitações e fraquezas que nos impedem de
sermos verdadeiros discípulos de Jesus.
Senhor, Senhor, piedade de nós... nº. 240
D. Deus, Pai de misericórdia, tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna. Amém.

06. ORAÇÃO
D. Deus de bondade, vedes o vosso
povo esperando fervoroso o natal do
Senhor. Dai chegarmos às alegrias da
Salvação e celebrá-las sempre com in-
tenso júbilo na solene liturgia. Por nos-
so Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na
unidade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Abramos o nosso coração e nossa men-
te à Palavra de Deus. Que ela nos transfor-
me e nos faça enxergar o caminho da sal-
vação. Vamos ouvi-la com atenção.

PRIMEIRA LEITURA: Is 35,1-6a.10

L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.

SALMO RESPONSORIAL: 145(146)
Refrão: Vinde Senhor, para salvar o
vosso povo!

SEGUNDA LEITURA: Tg 5, 7-10

L.2 Leitura da Carta de São Tiago.

EVANGELHO: Mt 11, 2-11

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... o Espírito consagrou-me... nº
352

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
No 3º. Domingo do advento celebramos a
alegria da proximidade do Senhor. É o cha-
mado "Domingo da Alegria" (Gaudete). O
advento, tempo de espera pela chegado do
Senhor, vai crescendo na alegria e na ansi-
edade ante o Deus que se aproxima. É um
tempo privilegiado. É preparação de festa,
cheia alegria profunda e discreta; crescen-
te, consistente. Não é alegria passageira;
nem surpresa repentina. Esta é a terceira
semana de um tempo construído e vivido
na expectativa de um grande encontro: o
nosso encontro com o próprio Deus que se
faz homem e habita entre nós.
Nesta Liturgia da Palavra as figuras cen-
trais, Isaías e João, convidam-nos ao âni-
mo e à esperança. Apontam os sinais da
salvação.
Na primeira leitura Isaías anuncia as trans-
formações no mundo e em cada um de nós,
a partir da vinda do Senhor. Não ter medo,
criar ânimo é o que pede o profeta, pois o
Senhor está perto. Diante da presença de
Deus feito homem, a alegria deve tomar
conta do povo. Suas dores e temores de-
vem se transformar em louvores e conten-
tamentos.
O anúncio do profeta revela o que somos
sem Deus e o que poderemos ser com Ele.
Vendo o que nossas limitações não nos dei-
xam ver, caminhando sem medo, sem can-
sar. Superando nosso corpo e vencendo os
caminhos mais difíceis. Ouvindo o que o ru-
ído do mundo nos impede de escutar. As-
sim, poderemos superar os desafios e, dar
glória e louvores ao Senhor.
Na segunda leitura, Tiago nos convida à
perseverança na espera da vinda do Senhor.
Ele nos lembra que é necessário aguardar o
tempo de Deus. Com a natureza, que es-
pera a chuva para germinar a semente, todo



homem em Deus dará seu fruto no tempo
certo. Ânimo, esperança, transformação,
louvor, perseverança, tudo isto é o espírito
do advento.
No Evangelho, Jesus aponta o significado
de João Batista, mensageiro que veio à sua
frente, preparando o caminho. Profeta dos
profetas, João é exaltado pelo Mestre. Na
prisão, João alegra-se ao saber que Jesus
está no meio do povo. Sua presença trans-
forma, trazendo a vida nova e anunciando a
salvação. As transformações profetizadas
por Isaías aconteciam. O Messias que ele
mesmo, João, anunciara, preparando o ca-
minho para a sua vinda, aí estava. João pede
confirmação: "será mesmo o Senhor?" Je-
sus manda que contem a João o que estão
vendo e ouvindo. A missão de João Batista
completa-se. O caminho foi preparado e o
Senhor chegou. Ele é a luz do mundo, a sal-
vação dos homens.
De João emana a grande alegria do 3º Do-
mingo do advento: alegria de ser reconhe-
cido pelo Mestre.  Alegria daquele que não
se deixou dobrar pelos poderosos. João
manteve sua palavra, apontando a verda-
de.
João Batista nos inspira numa alegria ver-
dadeira. Assim como ele, não nos deixe-
mos quebrar, agitados pelo vento da injus-
tiça; das diversas formas de agressão à vida
tão desrespeitada. É preciso resistir, mos-
trar fortaleza em nossa fragilidade. Perse-
verar na fidelidade. Ser corajosos, aplainan-
do os caminhos do Senhor. Promover a paz
e acolher a todos com os valores do Evan-
gelho.
Alegremo-nos: o Senhor está perto! Viva-
mos o espírito do advento através da ora-
ção. Sejamos instrumentos de transforma-
ção. Cultivemos em nossa vida o que ouvi-
mos e aprendemos nas celebrações.  Quanto

mais assumimos estas atitudes, mais sere-
mos identificados e reconhecidos pelo Mes-
tre assim como João o foi. Ser reconheci-
dos por Jesus é o motivo final de nossa ale-
gria.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé. Creio em
Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. A Palavra de Deus é para nós consola-
ção. Ela nos revela seu desígnio de salva-
ção total. É também juízo sobre nossa vida.
Peçamos ao Senhor que nos ajude a aco-
lher e viver sua Palavra.
Todos: Dai-nos, Senhor, a vossa alegria.
L.1 O Santo Padre, o Papa Francisco, no
próximo dia dezessete comemora o seu
aniversário natalício. Que, sustentado pela
força do Espírito Santo, possa continuar
guiando a Igreja nos caminhos da humilda-
de e da alegria, rezemos ao Senhor.
L.2 Que não nos entreguemos ao desâni-
mo, mas confiemos sempre na possibilida-
de de transformação do homem e do mun-
do, rezemos ao Senhor.
L.1 Que nosso esforço ativo e paciente para
libertar o homem de todas as alienações seja
o sinal da nossa esperança e da ação de
Deus no mundo, rezemos ao Senhor.
L.2 Que o povo latino americano, celebran-
do amanhã sua padroeira Nossa Senhora
de Guadalupe, espere com muita fé, a sal-
vação em Cristo, rezemos ao Senhor.
L1 Nosso Bispo Diocesano, Dom Paulo,
copletará amanhã 01 ano de Ordenação
Episcopal. Que a alegria de seu chamado
se transforme em testemunho de
evangelização, rezemos ao Senhor.
D. Senhor, que a vossa vinda ao mundo seja
sempre o fundamento da nossa confiança e
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esperança. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Apresentemos com alegria os nossos
dons. Nossa oferta é para a evangelização;
participemos da missão da Igreja.
Do céu vai descer o Cordeiro... nº 476

12. PAI NOSSO
D. Confiantes rezemos a oração dos que
pertencem à família de Deus: Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
C. Como filhos e filhas do Deus da vida,
saudemo-nos com um abraço fraterno de-
sejando a paz de Cristo.

14. ORAÇÃO
D. Imploramos, ó Pai, vossa clemên-
cia. Que a vossa Palavra nos purifique
dos nossos pecados e nos prepare para
as festas que se aproximam. Por Cris-
to, nosso Senhor. Amém.

15. AVISOS

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. Que o Deus todo poderoso nos aben-
çoe: Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. A alegria do Senhor seja a nossa força.
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

17. CANTO
Seremos a voz que clamará ao mundo...
nº 744

Leituras para a Semana
2ª Gl 4, 4-7 / Sl 95(96) / Lc 1, 39-47
Nossa Senhora de Guadalupe
3ª Sf 3, 1-2.9-13 / Sl 33(34) / Mt 21, 28-32
4ª Is 45, 6b-8.18.21b-25 / Sl 84(85) / Lc 7, 19-23
5ª Is 54, 1-10 / Sl 29(30) / Lc 7, 24-30
6ª Is 56, 1-3a.6-8 / Sl 66(67) / Jo 5, 33-36
Sáb.: Gn 49, 2.8-10 / Sl 71(72) / Mt 1, 1-17

Com início na Solenidade de Cristo Rei
e conclusão no 3º Domingo do Advento, a
Igreja realiza em todo o Brasil, a Campanha
da Evangelização, que teve seu início em
1999. Quer ser um momento privilegiado para
a tomada de consciência de nosso ser cristão
e mobilização em vista da missão do Evange-
lho.

A Campanha da Evangelização no
Advento também é para nós preparação para
o Natal do Senhor. Está em destaque o dom
recebido de Deus através da encarnação de
seu Filho. Nela se recebe o Deus feito ho-
mem para que o homem se torne participante
da vida divina.

Com esta Campanha busca-se garan-
tir os recursos financeiros necessários para
que a Igreja realize a sua missão
evangelizadora, como para as ações de soli-
dariedade com a humanidade em suas carên-
cias.

O 3º Domingo do Advento é marcado
pela Coleta da Campanha para a
Evangelização. Gesto concreto de toda a Igre-
ja Católica no Brasil. Testemunho dos discí-
pulos em vista da missão evangelizadora.

O objetivo principal da Campanha e da
Coleta é lembrar que todos os batizados têm
o dever de evangelizar e de colaborar na sus-
tentação das atividades pastorais da Igreja. A
nós que temos fé e recebemos a graça de
conhecer e amar Jesus Cristo, cabe a missão
de anunciar esta "Boa Notícia" àqueles que
ainda não a acolheram. Este é o presente que
Jesus espera de nós.

CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO


