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3º DOMINGO DO ADVENTO 

- COR ROXO/ ROSEO - ANO C -  

                                                                                                                                                             São Paulo, 12 de Dezembro de 2021 

                                                                                                                                                Missas: 07h30, 09h00, 10h30, 18h00, 19h30                                                                                                    
                                                                                                                                                                

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
Intenções da Celebração 

 

AMBIENTE: 

Coroa do Advento   

Acendimento: Velas do Altar e da Palavra – Mantra  
 

“ALEGRAI-VOS SEMPRE NO SENHOR. O SENHOR ESTÁ PERTO” 
 

Animador: Irmãos e irmãs exultemos, cantando alegres, e celebremos com fé este domingo da alegria. Já 

desponta no horizonte a luz do Senhor que chega no Natal. A alegria e a paz tomam conta do nosso coração, 

pois o Senhor está próximo. João Batista nos convida a preparar os caminhos pela conversão, e através da 

solidariedade, amor fraterno, pelo compromisso com a justiça e a paz. Renovemos nesta celebração a 

alegria de sermos testemunhas do Senhor e de aplainar os caminhos para a sua vinda. Cantemos: 
 

RITOS INICIAIS 

PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Urna de Intenções, Ministros da Palavra e Eucaristia, Acólitos e Padre 

SAUDAÇÃO: 
 

RITO DE ACENDIMENTO DA TERCEIRA VELA DO ADVENTO: 

Animador: Neste terceiro Domingo do Advento ao acendemos mais uma vela da coroa, recordemos que 

a luz destas velas deve afugentar as trevas do pecado em nossas vidas e conduzir-nos a uma conversão 

total. Deste modo, estaremos prontos para celebrar o nascimento d’Aquele que é Luz para iluminar as 

nações e guiar nossos passos no caminho da paz. 
 

Padre: ORAÇÃO: Ao acendermos esta vela, concedei-nos ó Deus todo-poderoso que desponte em nossos 

corações o esplendor da Vossa Glória, para que, vencidas as trevas do pecado a vinda do Vosso Unigênito 

revele que somos filhos da luz. Por Cristo, nosso Senhor. Amém! 
Já estando acesa  a  duas velas da coroa,  após  a  Oração,  um  ministro  acende  uma  vela  no  Altar  e  entrega  ao  Padre,  

que em seguida fará o acendimento, enquanto se canta. 
 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 

ORAÇÃO DO DIA: 
 

LITURGIA DA PALAVRA (Refrão Meditativo) 
 

PRIMEIRA LEITURA: (Sf 3,14-18) 

SALMO RESPONSORIAL: (Is12) 

R./ “Exultai, cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus santo de Israel”.  

SEGUNDA LEITURA: (Fl 4,4-7) 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

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

EVANGELHO: (Lc 3,10-18) 

HOMILIA:  

PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 
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R./ VINDE, SENHOR JESUS! 
 

1. “QUE A VOSSA BONDADE SEJA CONHECIDA! (Fl 4,5)  

Senhor, iluminai o Papa Francisco , os bispos, padres e toda a Igreja , para que neste  tempo de graça , que 

se manifestou na vinda de  Jesus Cristo, e se renova pelo Espírito Santo, anunciem sempre com a alegria 

cristã a Boa-Nova a todos os povos e nações,  nós vos suplicamos:    
  
2. “ALEGRA-TE E EXULTA DE TODO O CORAÇÃO” (Sf 3,14) 

Senhor, que na alegria da proximidade do Natal, concedei-nos que sejamos portadores de uma mensagem 

de coragem, paz e esperança. Concedei-nos ser testemunhas da alegria e da esperança, anunciadores do 

Evangelho da justiça e da paz verdadeira no mundo, nós vos suplicamos:  
 

3. “APRESENTAI A DEUS AS VOSSAS NECESSIDADES!” (Fl 4,6) 

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos, acolhei nossas 

súplicas, concedei que este Santuário da Misericórdia seja: lugar de Acolhida, Oração, Ação de Graças e 

fonte de Bênçãos de cura e libertação de todo o mal, nós vos suplicamos: 
 

Rezemos Juntos a Oração da Campanha para a Evangelização: 

Bendito sois, Deus da vida, auxílio dos pobres e vulneráveis, amparo daqueles que esperam em vós. Ajudai-

nos a testemunhar a alegria da evangelização, em meio aos desafios do tempo presente. Batizados e 

enviados para anunciar a Palavra, cuidar da vida e evangelizar os pobres, vivendo em comunidades eclesiais 

missionárias, queremos renovar nossa responsabilidade com a missão da Igreja. Renovai nossa esperança, 

fortalecei nosso chamado, enviai-nos em missão. Por Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém! 
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente da Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

ORAÇÃO DO LEMBRAI-VOS: 

  AVISOS PAROQUIAIS: 

ANIVERSARIANTES: 
 

CRISTO NOS ENVIA 

BÊNÇÃO FINAL: 

CANTO FINAL:  
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