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III Domingo do Tempo do Advento
Ano C

Paróquia de Santa Maria dos Anjos
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III Domingo do Tempo do Advento
(Alegria e Esperança)

1.ª Leit. – 1 Sof 3, 14-18a;
Salmo – Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6;
2.ª Leit. – Filip 4, 4-7;
Evangelho – Lc 3, 10-18.

O tema deste terceiro Domingo pode girar à volta da pergunta: “e nós, que
devemos fazer?”. Preparar o “caminho” por onde o Senhor vem, significa ques-
tionar os nossos limites, o nosso egoísmo e comodismo e operar uma verdadeira
transformação da nossa vida no sentido de Deus.

O Evangelho sugere três aspectos onde essa transformação é necessária:
é preciso sair do nosso egoísmo e aprender a partilhar; é preciso quebrar os
esquemas de exploração e de imoralidade e proceder com justiça; é preciso
renunciar à violência e à prepotência e respeitar absolutamente a dignidade dos
nossos irmãos. O Evangelho avisa-nos, ainda, que o cristão é “baptizado no
Espírito”, recebe de Deus vida nova, e tem de viver de acordo com essa dinâmi-
ca.

A primeira leitura, sugere que no início, no meio e no fim desse “caminho
de conversão”, espera-nos o Deus que nos ama. O seu amor não só perdoa as
nossas faltas, mas provoca a conversão, transforma-nos e renova-nos. Daí o
convite à alegria: Deus está no meio de nós, ama-nos e, apesar de tudo, insiste
em fazer caminho connosco.

A segunda leitura insiste nas atitudes correctas que devem marcar a vida de
todos os que querem acolher o Senhor: alegria, bondade, oração.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – 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 reuniu no amor de Cristo.

Comentarista – Celebremos mais um domingo do Advento
e acendamos mais uma vela da nossa Coroa.
Assim reconheceremos que o Senhor está mais próximo de nós.
Recordemos que a luz destas velas
deve afugentar  as trevas do pecado nas 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 guia de nossos passos no caminho da paz.

Pres. – 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 Unigénito
revele que somos filhos da luz.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
Estando já duas velas acesas, o sacerdote acende a terceira vela.

Depois de acender a vela acrescenta:
Pres. – Senhor nosso Deus,

guardai a Vossa família
que espera com fé a celebração do Natal do vosso Filho,
e concedei-nos a graça
de festejar o grande mistério da nossa salvação
com um coração novo e imensa alegria espiritual.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
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Prossegue a Eucaristia com o Acto Penitencial
Pres. – Irmãos:

Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Oração Colecta
Pres. – Deus de infinita bondade, que vedes o vosso povo

esperar fielmente o Natal do Senhor,
fazei-nos chegar às solenidades da nossa salvação
e celebrá-las com renovada alegria.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia da Palavra

Leitura da Profecia de Sofonias (Sof 3, 14-18a)

"O Senhor exulta de alegria por tua causa"

Clama jubilosamente, filha de Sião;
solta brados de alegria, Israel.
Exulta, rejubila de todo o coração, filha de Jerusalém.
O Senhor revogou a sentença que te condenava,
afastou os teus inimigos.
O Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti
e já não temerás nenhum mal.
Naquele dia, dir-se-á a Jerusalém:
«Não temas, Sião,
não desfaleçam as tuas mãos.
O Senhor teu Deus está no meio de ti,
como poderoso salvador.
Por causa de ti, Ele enche-Se de júbilo,
renova-te com o seu amor,
exulta de alegria por tua causa,
como nos dias de festa».

Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
Is 12, 2-3.4bcd.5-6 (R. 6)
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Refrão: Povo do Senhor, exulta e canta de alegria.

Deus é o meu Salvador,
tenho confiança e nada temo.
O Senhor é a minha força e o meu louvor.
Ele é a minha salvação.

Tirareis água com alegria das fontes da salvação.
Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome;
anunciai aos povos a grandeza das suas obras,
proclamai a todos que o seu nome é santo.

Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas,
anunciai-as em toda a terra.
Entoai cânticos de alegria, habitantes de Sião,
porque é grande no meio de vós o Santo de Israel.

Leitura da 1.ª Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
(Filip 4, 4-7)

"O Senhor está próximo"
Irmãos:
Alegrai-vos sempre no Senhor.
Novamente vos digo: alegrai-vos.
Seja de todos conhecida a vossa bondade.
O Senhor está próximo.
Não vos inquieteis com coisa alguma;
mas em todas as circunstâncias,
apresentai os vossos pedidos diante de Deus,
com orações, súplicas e acções de graças.
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E a paz de Deus, que está acima de toda a inteligência,
guardará os vossos corações e os vossos pensamentos
em Cristo Jesus.

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
(Lc 3, 4.6)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

O Espírito do Senhor está sobre mim:
enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

@ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 3, 10-18)

"Que devemos fazer?"

Naquele tempo,
as multidões perguntavam a João Baptista:
«Que devemos fazer?»
Ele respondia-lhes:
«Quem tiver duas túnicas
reparta com quem não tem nenhuma;
e quem tiver mantimentos faça o mesmo».
Vieram também alguns publicanos para serem baptizados
e disseram:
«Mestre, que devemos fazer?»
João respondeu-lhes:
«Não exijais nada além do que vos foi prescrito».
Perguntavam-lhe também os soldados:
«E nós, que devemos fazer?».
Ele respondeu-lhes:
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«Não pratiqueis violência com ninguém
nem denuncieis injustamente;
e contentai-vos com o vosso soldo».
Como o povo estava na expectativa
e todos pensavam em seus corações
se João não seria o Messias,
ele tomou a palavra e disse a todos:
«Eu baptizo-vos com água,
mas está a chegar quem é mais forte do que eu,
e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias.
Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo.
Tem na mão a pá para limpar a sua eira
e recolherá o trigo no seu celeiro;
a palha, porém, queimá-la-á num fogo que não se apaga».
Assim, com estas e muitas outras exortações,
João anunciava ao povo a Boa Nova».

Palavra da Salvação.

Proposta de Reflexão Homilética
O terceiro domingo do advento é conhecido como o "Domingo da ale-

gria". O Natal está a aproximar-se, por isso estamos alegres.
A 1.ª Leitura é um convite à alegria, porque foi revogada a sentença que

condenava Judá  e o próprio Deus estará no meio do povo, como Salvador (Sf
3,14-18). A presença de Deus no meio do seu povo garante a alegria, porque
é uma presença libertadora, que dá segurança, que traz a paz.

"ALEGRA-TE de todo o coração, cidade de Jerusalém... NÃO TENHAS
MEDO, Sião... O Senhor, teu Deus, está NO MEIO DE TI, como poderoso
Salvador..." (Expressões semelhantes às do anjo, na Anunciação...)

O Salmo de meditação reforça o motivo da ALEGRIA: "Alegrai-vos,
habitantes de Sião,    porque é grande no vosso meio o Deus Santo de
Israel..." (Is 12,6).

Na 2.ª Leitura, S. Paulo recomenda aos cristãos a ALEGRIA. "Alegrai-
vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos...  (Fl 4,4-7).  A alegria cristã é
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sinal visível da presença do Ressuscitado na comunidade.
   – Somos Sinal dessa alegria no meio do povo, ou manifestamos tristeza?
No Evangelho, João Baptista anuncia a ALEGRIA do Salvador que vem,

mas está preocupado com os pecados que podem estragar tudo...E faz um
veemente apelo à CONVERSÃO...  (Lc 3,10-18).

– O Povo acolhe o apelo e pergunta: "E nós, o que devemos fazer?"
– João Baptista apresenta o caminho da conversão, que garante a alegria:
  Não exige nenhuma prática religiosa...   pelo contrário, aponta 3 atitudes

bem concretas de justiça e solidariedade:
1.  Ao povo, recomenda sensibilidade às necessidades de quem nada tem

e a partilha dos bens: "Quem tem 2 túnicas... comida... reparta."
Como vai a nossa partilha? Mesmo sem ter nada de concreto para dar,

podemos dar um sorriso, um gesto de amizade, um momento de escuta.
2. Aos cobradores de impostos, pede que não explorem, não se deixem

levar por esquemas de enriquecimento ilícito: "Quem tem dinheiro... não
cobrar mais do que foi estabelecido...". Quem seriam hoje esses publicanos,
que usam o dinheiro com esperteza, que sonegam os impostos e exploram os
humildes?

– Para estes, será suficiente apenas recitar  umas orações, neste Natal?
3. Aos Soldados, pede que evitem a violência e o abuso do poder... "Quem

tem poder... não tomar à força o dinheiro de ninguém...". Quem são as
pessoas que hoje abusam da força, do cargo que ocupam... para se impor...
para oprimir os mais fracos?

 João aponta 3 Caminhos para conseguir a alegria prometida para aque-
les que acolhem o Cristo que vem:

    – O Caminho da Solidariedade (partilha);
    – O Caminho da Justiça;
    – O Caminho da não-violência.
E aponta 3 pragas, das quais nos devemos libertar: a ganância, a injustiça

e o abuso do poder, realidades presentes no tempo de Jesus... e hoje tam-
bém...

E Nós, "o que devemos fazer",  para poder gozar a verdadeira alegria do
Natal?

– Tu Pai, tu mãe, que deves fazer  para criar esse clima de alegria em sua
casa?
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– Tu Jovem, que encarnas a força e a criatividade, já descobriste o que
deves fazer para conquistar essa verdadeira alegria?

– Tu, que estás de mal... e não queres perdoar: o que deves fazer?
– Tu, que falas demais da vida alheia: o que deves fazer?
– Tu, que bebes demais e infernizas a tua família: o que deves fazer?
– Tu que não tens tempo para Deus, para a família, nem para a Novena...

só para os negócios: o que deves fazer?
– Tu, que com orgulho gostas de aparecer e discriminas os mais humildes:

o que deves fazer?
– Tu, que não és sincero... nem fiel... nem honesto: que deves fazer?
 A alegria cristã sempre foi um sinal da libertação messiânica... Uma gran-

de alegria anunciaram os anjos em Belém aos pastores...
Damos sempre testemunho dessa alegria?
– Será que as nossas comunidades são espaços onde se nota a alegria pelo

amor e pela presença de Deus?
– Será que nós semeamos ao redor de nós mais alegria, ou tristeza?
– Semear mais alegria não poderia ser também para nós um gesto concre-

to de conversão em preparação deste Natal?
E nós, o que devemos fazer, então?

 Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Não vos inquieteis com coisa alguma,
mas em todas as circunstâncias
orai e suplicai a Deus,
erguendo para Ele as vossas mãos.
Fiéis à recomendação de São Paulo,
peçamos confiadamente:

«Vinde, Senhor Jesus!»

1. Para que no rosto da Igreja e dos seus filhos
transpareça a alegria do Evangelho que os anima
e a bondade do Espírito que os conduz,
oremos, irmãos.
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2. Para que os homens do poder e da riqueza
não pratiquem violência com ninguém,
sejam justos e repartam com os pobres,
oremos, irmãos.

3. Para que os que vão festejar este Natal
se disponham a uma verdadeira conversão
e se abram àquela paz que só Cristo pode dar,
oremos, irmãos.

4. Para que todos os que sofrem e desanimam
encontrem corações que os acolham
e mãos amigas que se lhes estendam,
oremos, irmãos.

5. Para que todos nós aqui presentes,
baptizados no Espírito Santo e no fogo,
sejamos trigo que Deus recolhe no seu celeiro,
oremos, irmãos.

Pres. – Deus fiel às vossas promessas,
que nos revelais o vosso desígnio salvador
e encheis o nosso coração
da alegria profunda que vem de Vós,
ouvi as preces destes vossos servos
e ensinai-os a tirar água das fontes da vossa salvação.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
Pres. – Orai, irmãos,

para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.
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Oração sobre as Oblatas

Pres. – Fazei, Senhor, que a oblação deste sacrifício
se renove sempre na vossa Igreja,
de modo que a celebração do mistério por Vós instituído
realize em nós plenamente a obra da salvação.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Prefácio

V.: O Senhor esteja convosco.
R.: Ele está no meio de nós.
V.: Corações ao alto.
R.: O nosso coração está em Deus.
V.: Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
R.: É nosso dever, é nossa salvação.
Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,

é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
a Vós, Pai dos vivos que, através dos profetas,
mantivestes sempre viva a esperança do vosso povo;
e que, nascido de Maria,
nos enviastes o vosso Filho em pessoa.
Ele é a nossa esperança,
que vem abrir caminhos de salvação
e iluminá-los pelo seu Espírito.
Ele é a nossa alegria, que enche o nosso coração
para, apesar das dificuldades, continuarmos sempre confiantes.
Ele é a presença do vosso amor,
manifestado a cada um
através da sua vida, morte e ressurreição.
Ele é a pedra angular do vosso novo povo, a Igreja,
que cada um deve aceitar ou rejeitar em plena liberdade
e em total responsabilidade.
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Na expectativa serena do seu regresso,
onde manifestará a sua glória de ressuscitado,
queremos transformar as nossas vidas,
segundo o seu Evangelho
e proclamar a nossa alegria de filhos vossos,
herdeiros do vosso reino,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
Pres. – Deus, nosso Pai,

Bendito seja Cristo Jesus, que nos mandastes:
o amigo dos pequeninos e dos pobres.
Ele veio para nos mostrar como podemos amar-Vos
e como podemos amar-nos uns aos outros.

Ele veio para tirar do coração dos homens
toda a maldade que não nos deixa ser amigos,
que não nos deixa ser felizes.
Ele prometeu que o Espírito Santo
estaria connosco todos os dias,
para podermos viver da Vossa vida.
Deus, nosso Pai, nós Vos pedimos:
enviai o vosso Espírito Santo
para que este pão e este vinho
se convertam no Corpo e Sangue @ de Jesus,
nosso Senhor.

Na véspera da Sua morte,
Jesus deu-nos a maior prova do vosso amor:
quando estava à mesa com os discípulos, tomou o Pão,
fez uma oração para Vos dar graças;
depois partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
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Em seguida, tomou o cálice com vinho,
fez de novo uma oração para Vos dar graças;
depois entregou o cálie aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E BEBEI.
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA

QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS

PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
E disse-lhes ainda:

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pres. – Por isso, ó Pai, que sois tão bom,
lembramos agora a morte e ressurreição de Jesus,
e proclamamos o Mistério da Fé!

Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Deus nosso Pai,
Jesus entregou-Se nas nossas mãos
para ser agora a nossa oferta e nos levar até junto de Vós.
Por isso, nós Vos louvamos,
nós Vos bendizemos e Vos damos graças.

Escutai-nos, Senhor nosso Deus;
dai-nos o Vosso Espírito de amor
a todos nós que participamos desta mesa santa
para ficarmos cada vez mais unidos na Vossa Igreja
com o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge, os bispos do mundo inteiro,
e todos aqueles que, na Igreja e no mundo,
estão ao serviço do Vosso Povo.
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Lembrai-Vos de todos os nossos amigos
e também daqueles de quem não gostamos tanto.
Lembrai-Vos daqueles que já partiram deste mundo
e recebei-os com amor na vossa glória.
Lembrai-Vos de todos nós,
que somos a Igreja de Cisto
para cantarmos os vossos louvores.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

R.: Amén.
Ritos da Comunhão

Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
(A alegria de Deus, que nos habite, é a nossa força de

viver e a nossa confiança para Lhe dizermos:)
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal
e de todo o pecado,
que causam em nós a inquietação e a tristeza.
Dai-nos a coragem de convertermos a nossa vida,
e estarmos prontos para esperarmos,
na alegria do coração, a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que a Vossa alegria venha sobre nós e a nossa terra.

 Que ela nos embale com a Vossa ternura,
 nos purifique com o Vosso fogo,
 nos console com a Vossa doçura,
 inunde o nosso coração e o encha da Vossa paz,
segundo a Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – 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,
tende piedade de nós.

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão

Pres. – Concedei, Senhor, pela vossa bondade,
que este divino sacramento nos livre do pecado
e nos prepare para as festas que se aproximam.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.
Pres. – Deus omnipotente e misericordioso,

vos ilumine e enriqueça com as suas bênçãos
na celebração dos mistérios do Advento.

R.: Amén.
Pres. – Deus vos conserve, durante esta vida,

firmes na fé, alegres na esperança
e generosos na caridade.

R.: Amén.
Pres. – A vós, que esperais,

o próximo nascimento do nosso Redentor,
conceda-vos Deus o prémio da vida eterna,
quando Ele vier de novo na majestade da Sua glória.

R.: Amén.
Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

 Pai, Filho e @ Espírito Santo!
R.: Amén.

A alegria, constitutiva da experiência cristã,
deve estar especialmente presente
neste tempo de espera do Senhor
a anunciar aos homens nossos irmãos
a Sua presença libertadora.…

Na construção do Presépio aparecem agora
os Pastores e outras personagens simples
que interrogam João Baptista:
– «E nós, que devemos fazer»?
São essas imagens que vamos colocar no nosso Presépio
procurando nós colocarmo-nos a mesma questão:
– «E nós, que devemos fazer»?

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.


