Nós Igreja – Folheto Litúrgico
Missa do 3º Domingo do Advento
Ano B – Roxo
Diocese de Barreiras – Bahia
Orientações Litúrgicas
para o Advento: 1) Não
se reza o glória (exceto
quando previsto). 2)
Escolher músicas e
cantos apropriados. 3) O
ambiente litúrgico seja enfeitado com
moderação e simplicidade. Lembramos que
nesta celebração, na coroa do advento,
acendem-se a 1ª e 2ª velas e, após a saudação do Presidente, a 3ª vela.

I Ritos Iniciais
COMENTÁRIO
(Elaborado pela Equipe Litúrgica)

CANTO DE ABERTURA
CD Liturgia VIII, faixa 5 - Paulus
Alegrai-vos: Ele está bem perto; / sim,
alegrai-vos mais no Senhor! (bis)
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.
5. Fidelidade e amor se encontrarão, / vão
beijar-se a justiça e a paz. / Da terra brotará
fidelidade / e do céu olhará a justiça.
6. O Senhor nos dará o que é bom, / nossa
terra dará o seu fruto, / a justiça virá na sua
frente, / a salvação seguirá os seus passos.
7. Demos glória ao Pai onipotente, / ao seu
Filho, Jesus, nosso Senhor / e ao Espírito que
habita em nosso peito, / pelos séculos dos séculos. Amém!
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1- ACOLHIDA
PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. AS: Amém!
PR: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco.
AS: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo!
Após a saudação do Presidente, acende-se a
terceira vela da coroa do Advento, dizendo:
BENDITO SEJAIS, DEUS DA ESPERANÇA, PELA LUZ
DE CRISTO, SOL DE NOSSA VIDA, A QUEM
ESPERAMOS COM TODA A TERNURA DO CORAÇÃO.

A seguir pode-se cantar (CD Alegrai-vos
sempre no Senhor, faixa 3 – Paulus):
A luz virá, a luz virá / e resplandecerá o
novo dia!

2- ATO PENITENCIAL
PR:: O Senhor Jesus, que nos convida à
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama
à conversão. Reconheçamos ser pecadores
e invoquemos com confiança a misericórdia
do Pai (pausa). Confessemos os nossos pecados:
AS: Confesso a Deus todo-poderoso e a
vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas
vezes por pensamentos e palavras, atos
e omissões, por minha culpa, minha tão
grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos
anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs,
que rogueis por mim a Deus nosso Senhor.
PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
AS: Amém.

PR: Ó Deus de bondade, que vedes 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. AS: Amem!

II - Liturgia da Palavra
Pode-se cantar o refrão orante: (CD
Celebrando o Dia do Senhor – Fasixa 11)
A palavra do Senhor / é lâmpada para os
meus passos / e luz para o meu caminho.

COMENTÁRIO

(Facultativo)

1ª LEITURA (Is 61,1-2a.10-11)
Leitura do Livro do Profeta Isaias.
– 1O espírito do Senhor Deus está sobre
mim, porque o Senhor me ungiu; enviou-me
para dar a boa-nova aos humildes, curar as
feridas da alma, pregar a redenção para os
cativos e a liberdade para os que estão presos; 2apara proclamar o tempo da graça do
Senhor. 10Exulto de alegria no Senhor e minh'alma regozija-se em meu Deus; ele me
vestiu com as vestes da salvação, envolveume com o manto da justiça e adornou-me
como um noivo com sua coroa, ou uma
noiva com suas joias. 11Assim como a terra
faz brotar a planta e o jardim faz germinar a
semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas
as nações. – Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus!

SALMO RESPONSORIAL (Lc1)

PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós.

(CD Cantando os Salmos - Ano B Vol I Faixa 3 - Paulus)

PR: Cristo, tende piedade de nós.
AS: Cristo, tende piedade de nós.

A minh'alma se alegra no meu Deus.

PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós.

3 - ORAÇÃO DO DIA

1. “A minha alma engrandece o Senhor, / e
o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, / porque olhou para a humildade de
sua serva. / Doravante todas as gerações
me chamarão bem-aventurada.
2. Porque o Todo-poderoso fez grandes coisas em meu favor. / O seu nome é santo, /

e sua misericórdia se estende, de geração
em geração, / a todos os que o respeitam.
3. Encheu de bens os famintos, / e despediu
os ricos de mãos vazias. / Socorreu Israel,
seu servo, / lembrando-se de sua misericórdia”.
2ª LEITURA (1 Ts,16-24)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos
Tessalonicenses.
– Irmãos, 16estai sempre alegres! 17Rezai
sem cessar. 18Dai graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vosso respeito
a vontade de Deus em Jesus Cristo. 19Não
apagueis o espírito! 20Não desprezeis as
profecias, 21mas examinai tudo e guardai o
que for bom. 22Afastai-vos de toda espécie
de maldade! 23Que o próprio Deus da paz
vos santifique totalmente, e que tudo aquilo
que sois - espírito, alma, corpo - seja conservado sem mancha alguma para a vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo! 24Aquele que
vos chamou é fiel; ele mesmo realizará isso.
– Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus!

EVANGELHO (João 1,6-8.19-28)
CD Liturgia VIII, faixa 9 - Paulus
Aleluia, aleluia! (bis)
O Espírito consagrou-me (bis) / e mandoume anunciar (bis) / boa-nova para os pobres! (bis)
PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós!
✠ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo João.
AS: Glória a vós, Senhor!
– 6Surgiu um homem enviado por Deus; Seu

nome era João. 7Ele veio como testemunha,
para dar testemunho da luz, para que todos
chegassem à fé por meio dele. 8Ele não era
a luz, mas veio para dar testemunho da luz:
19Este foi o testemunho de João, quando os
judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e
levitas para perguntar: “Quem és tu?” 20João
confessou e não negou. Confessou: “Eu não
sou o Messias”. 21Eles perguntaram: “Quem
és, então? És tu Elias?” João respondeu:
“Não sou”. Eles perguntaram: “És o Profeta?” Ele respondeu: “Não”. 22Perguntaram
então: “Quem és, afinal? Temos que levar
uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo?” 23João declarou: “Eu sou a voz que grita no deserto:
“Aplainai o caminho do Senhor” - conforme
disse o profeta Isaías. 24Ora, os que tinham
sido enviados pertenciam aos fariseus 25e
perguntaram: “Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem
‘

o Profeta?” 26João respondeu: “Eu batizo
com água; mas no meio de vós está aquele
que vós não conheceis, 27e que vem depois
de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias.” 28Isso aconteceu
em Betânia além do Jordão, onde João estava batizando. – Palavra da Salvação.
AS: Glória a vós, Senhor!

AS: Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício, para a glória do seu nome,
para o nosso bem e de toda a santa
Igreja!

4 – PROFISSÃO DE FÉ

PR: 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.
AS: Amém!

5 - PRECES DA ASSEMBLEIA

7 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

PR: Irmãos e irmãs, elevemos a Deus nossas súplicas enquanto aguardamos a vinda
de Jesus, dizendo:
AS: Dai-nos, Senhor, aplainar vossos
caminhos!
(A Comunidade pode elaborar as preces)
PR: Concluamos com a oração da Campanha da Evangelização:
Pai Santo, / quisestes que a vossa Igreja
fosse, no mundo, / fonte de salvação
para todas as nações, / a fim de que a
obra do Cristo que vem / continue até o
fim dos tempos. / Aumentai em nós o ardor da evangelização, / derramando o Espírito prometido, / e fazei brotar em nossos corações a resposta da fé.
PR: Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém!

III - Liturgia Eucarística

Prefácio: As duas vindas de Cristo
(Missal, página 406/482)

8 - PAI-NOSSO

(Como de costume)

PR: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela
vossa misericórdia, sejamos sempre livres
do pecado e protegidos de todos os perigos,
enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo salvador.
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória
para sempre!
PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos
vossos Apóstolos: eu vos deixo a paz, eu
vos dou a minha paz. Não olheis os nossos
pecados, mas a fé que anima vossa Igreja;
dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o
Espírito Santo. AS: Amém!
PR: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
AS: O amor de Cristo nos uniu!
(Se for oportuno, o presidente faz-se o convite:)

COMENTÁRIO - (Facultativo)

6 – PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS
CD Liturgia VIII, faixa 3 - Paulus
A nossa oferta apresentamos no altar /
e te pedimos: Vem, Senhor, nos libertar!
1. A chuva molhou a terra / o homem plantou um grão, / a planta deu flor e fruto, / do
trigo se fez o pão.
2. O homem plantou videiras, / cercou-as
com seu carinho. / da vinha brotou a uva, /
da uva se fez o vinho.
3. Os frutos da nossa terra / e as lutas dos
filhos teus, / serão, pela tua graça / Pão vivo,
que vem dos céus.
4. Recebe, Pai, nossas vidas, / unidas ao
pão e vinho / e vem conduzir teu povo, / guiando-o no teu caminho.
PR: Orai, irmãos e irmãs...

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudaivos em Cristo Jesus.
AS: Cordeiro de Deus que tirais o pecado
do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
mundo, tende piedade de nós. Cordeiro
de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.
PR: Felizes os convidados para a ceia do
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo!
AS: Senhor, eu não sou digno/a de que
entreis em minha morada, mas dizei uma
palavra e serei salvo/a!
CANTO DE COMUNHÃO
(CD: Liturgia VIII, faixa 7 – exceto o refrão)

Ide e contai o que ouvistes 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.

(CD Liturgia VIII, faixa 13 - Paulus )

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.

2. Vem teu rebanho salvar, / mostra o amor
que lhe tens! / Emanuel, Deus conosco, /
vem ao nosso mundo, vem!

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!

9 - DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: 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. AS: Amém!

IV - Ritos Finais
10 – AVISOS DA COMUNIDADE
(A cargo das Equipes de Liturgia)

Visite o site da Diocese de Barreiras:
www.diocesedebarreiras.org.br

11 - BÊNÇÃO FINAL
PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós!
PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso. Pai
e Filho ✠ e Espírito Santo.
AS: Amém!
PR. ou Diácono: Glorificai a Deus com
vossa vida. Ide em paz, e o Senhor vos
acompanhe! AS: Graças a Deus!

Como sol nasce da aurora, de Maria nascerá / aquele que a terra seca em jardim
converterá / Ó Belém, abre teus braços
ao Pastor que a ti virá! / Emanuel, Deus
conosco, vem ao nosso mundo, vem !
1. Ouve, ó Pastor do teu povo, / vem do alto
céu onde estás. / Emanuel, Deus conosco, /
vem ao nosso mundo, vem!

12 - REFLEXÃO
João, o enviado por Deus
para dar testemunho da luz
O tempo do Advento é composto de quatro domingos. Os nomes tradicionais de
cada um desses domingos são retirados
das primeiras palavras da Antífona. O primeiro: “A vós elevo (Ad te levavi) a minha
alma [...]” (Salmo 24,1ss). O segundo: “Populus Sion” – Povo de Sião (Is 30,19.30). O
terceiro, que estamos celebrando hoje é conhecido como “Gaudete” (“Alegrai-vos”), Fil,
4,4-5) e o quarto, “Rorate” – “Derramem os
céus os orvalhos e justiça” (Is 45,8).
A palavra e a ideia de “alegria” dominam
as leituras, as orações e toda a simbologia
da celebração. O padre e o diácono podem
usar o paramento de cor rosa, deixando parcialmente, o roxo para os outros domingos.
A oração coleta dá o tom: “Dai chegarmos
às alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia”.
O terceiro domingo do Advento é dedicado a João Batista. Como Marcos, evangelista deste ano B, na sua apresentação sobre João Batista, é muito sintético, o lecionário recorre ao evangelho de São João
(1,6-8.19-28).
“Surgiu um homem enviado por Deus;
seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não
era a luz, mas veio para dar testemunho da
luz”.
Os três primeiros evangelhos ao nome
de João, associam, normalmente, ao batismo. Sempre o chamam de “Batista”. No
evangelho que lemos hoje, João Batista é
denominado com os seguintes termos:
“João”, “homem”, “enviado”, “testemunha” e
“voz que grita do deserto”.
No auge do sucesso de sua atividade
profética, chega a embaixada vinda de Jerusalém e o submete a várias perguntas.
João responde negativamente a todas elas.

Começa dizendo: “Eu não sou o Messias”.
Elias? O profeta? Responde: “Não sou!”.
Então, quem és? “Por que batizas?”. Não é
um ungido esperado pelo povo, mas um enviado por Deus, um profeta, um servo do Senhor, cujo missão a fazer com o povo de Israel e os do mundo inteiro conheçam a Jesus de Nazaré.
Uma voz que é consciente de seu lugar
e de seus limites: o fato que tantas pessoas
lhe procuram e escutam com interesse as
suas palavras não cancela o dado de que
ele é testemunha de alguma outra pessoa,
de indicar outra pessoa, de colocar-se em
segundo plano para que a outra pessoa
apareça.
“No meio de vós está alguém que vós
ainda não conheceis”. Jesus já estava presente, mas as pessoas não se davam conta
de sua presença. Não correspondia às expectativas religiosas de seu tempo. É discreto o método da revelação de Deus. “Ele
não gritará, não fará ouvir a sua voz nas praças”. Ele não se impõe, não demonstra o
seu poder com a força. A sua manifestação
não acontece, dissipa as dúvidas e as exigências humanas. Por isso, Jesus precisará
sempre de testemunha.
“Porque de autêntica revelação se trata,
isto é, capacidade de intuir e penetrar o
‘sentido das coisas e do mistério’. Diferentemente, pode acontecer também a nós o que
João reprovava aos judeus que vieram interroga-lo: "no meio de vós está alguém que
vocês não conhecem" (Jo 1,26). Nós podemos cantar as canções de Natal e visitar o
presépio; mas se não tivermos uma fé iluminada, também nós não conseguimos ver Jesus que retorna no meio de nós” (Cipriani).
Podemos perder aquele que mais nós
desejamos! João está sempre a nos advertir: “no meio de vós está aquele que vós não
conheceis”. Nunca foi fácil perceber a presença e ação de Jesus. “Rezemos sem cessar para”, como diz São Paulo na segunda
leitura para obtermos os dons da salvação
que ansiamos neste e em todos os ou-

tros natais.
Dom Josafá Menezes da Silva
Bispo Diocesano de Barreiras
______________________________________

14 – LEITURAS DA SEMANA
2ªf.: Jr 23,5-8; Sl 71; Mt 1,18-24; 3ªf.: Jz 13,27.24-25a; Sl 70; Lc 1,5-25; 4ªf.: Is 7,10-14; Sl 23;
Lc 1,26-38; 5ªf.: Ct 2,8-14; Sl 32; Lc 1,39-45;
6ªf.: 1Sm 1,2428; Cânt.: 1Sm 2,1. 4-8; Lc 1,4656; Sábado: Ml 3,1-4.23-24; Sl 24; Lc 1,57-66;

