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3º DOMNGO DO ADVENTO   

COR ROXO OU RÓSEO – ANO A 

São Paulo, 15 de Dezembro de 2019 
Comunidade São José 

 

 

                                                                                                                                                                                     

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

AMBIENTE:  

Coroa do Advento 

Intenções da Celebração 

Acendimento das Velas do Altar, da Palavra, das duas Velas da Coroa do Advento – Mantra 

                

DOMINGO DA COLETA PARA A EVANGELIZAÇÃO 
 

“Alegrai-vos, sempre no Senhor! O Senhor está perto” (Fl 4,4) 
 

Animador: Irmãos e irmãs, alegremo-nos todos no Senhor. É grande a expectativa pela vinda do 

Salvador. Celebremos com fé este domingo da alegria, exulte a terra porque seus habitantes verão a 

glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Já desponta no horizonte a luz do Senhor que chega no 

Natal. A chegada do Salvador renova nossa esperança e anima a nossa caminha de fé. Alegres, 

cantemos:  
  

RITOS INICIAIS 
 

PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Evangeliário, 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 de 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 acesas as duas velas, após a oração, um ministro ou o Padre, acende a terceira vela) Canto 

 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 

ni            ORAÇÃO DO DIA: Presidente da Celebração 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

 

1ª LEITURA: (Is 35,1-6.10) 

SALMO RESPONSORIAL: (Sl 145) 

“Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo!  
2ª LEITURA: (Tg 5,7-10) 

ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO: 

EVANGELHO: (Mt 11, 2-11) 

HOMILIA: 

PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 
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R./ Vinde, Senhor, salvar vosso povo.   

 
1. ”Alegre-se a Terra, germine e exulte de alegria e louvores!” (Is 35,1,2) 
Vós, Senhor, que enviastes vosso Filho ao mundo, iluminai o Papa Francisco, e toda a Igreja, para que 

neste tempo de graça, esperando e preparando a vinda do Senhor, anunciemos sempre com a alegria cristã 

a Boa-Nova a todos os povos e nações, nós vos pedimos:  
   

2. “Criai ânimo, não tenhais medo! Vede é vosso Deus que vem para vos salvar!” (Is 35,4) 
Vós, Senhor, que fortaleceis as mãos enfraquecidas e ergueis o caído, ajudai-nos a tornar forte quem está 

fraco e a testemunhar vosso amor pelos necessitados, pelos enfermos, sendo portadores de uma 

mensagem de coragem, paz e esperança, nos vos pedimos: 
 

3. ”O Senhor reinará para sempre!” (Sl 145) 

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, e de São José, abençoai os devotos, 

curai os doentes, amparai os necessitados e concedei que as comunidades sejam generosas na 

manutenção da evangelização, nós vos pedimos:     
 

Em seguida reza-se a Oração da Campanha para a Evangelização 
 

Padre: Deus de amor e de ternura, com carinho criastes o ser humano e lhe destes a missão de cuidar 

de toda a criação. Na feliz espera do nascimento de Jesus, pedimos a graça de crescer no cuidado para 

com o próximo, nosso irmão. Conduzidos pela força do Espírito Santo, renovai em nossos corações o 

compromisso com o anúncio do evangelho, a fim de que a obra evangelizadora seja levada adiante: 

comprometida no cuidado com os pobres, zelosa pela celebração dos mistérios da fé; edificando 

comunidades missionárias, evangelizadoras, casas do cuidado e da partilha. Maria, mãe que cuidou do 

Menino Jesus, intercedei a Deus por nós, a fim de que sejamos, cada vez mais, generosos e 

corresponsáveis na missão de evangelizar. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
RITO DA COMUNHÃO: 

PAI NOSSO: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

AVISOS PAROQUIAIS:      

ANIVERSARIANTES: 

 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 
BENÇÃO FINAL: 

CANTO FINAL:  
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