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III Domingo do Advento
Ano B

Alegria!... Alegria!... Alegria!... Alegria!... Alegria!... EsperEsperEsperEsperEsperançançançançança!...a!...a!...a!...a!...
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3.º  Domingo do Advento
(Alegria e Esperança)

1.ª Leit. – Is 61, 1-2a. 10-11;
Salmo – Lc 1, 46b-48. 49-50. 53-54;
2.ª Leit. – 1 Tes 5, 16-24
Evangelho – Jo 1, 6-8. 19-28

As leituras do 3.º Domingo do Advento garantem-nos que Deus

tem um projecto de salvação e de vida plena para propor aos homens e

para os fazer passar das "trevas" à "luz".

Na primeira leitura, um profeta pós-exílico apresenta-se aos

habitantes de Jerusalém com uma "boa nova" de Deus. A missão deste

"profeta", ungido pelo Espírito, é anunciar um tempo novo, de vida plena

e de felicidade sem fim, um tempo de salvação que Deus vai oferecer

aos "pobres".

Na segunda leitura Paulo explica aos cristãos da comunidade de

Tessalónica a atitude que é preciso assumir enquanto se espera o Senhor

que vem… Paulo pede-lhes que sejam uma comunidade "santa" e

irrepreensível, isto é, que vivam alegres, em atitude de louvor e de adora-

ção, abertos aos dons do Espírito e aos desafios de Deus.

O Evangelho apresenta-nos João Baptista, a "voz" que prepara

os homens para acolher Jesus, a "luz" do mundo. O objectivo de João

não é centrar sobre si próprio o foco da atenção pública; ele está apenas

interessado em levar os seus interlocutores a acolher e a "conhecer"

Jesus, "aquele" que o Pai enviou com uma proposta de vida definitiva e

de liberdade plena para os homens.
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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.

Pres. – O Senhor está próximo.
O Senhor vem às nossas vidas
e agora sairá ao nosso encontro
na sua palavra proclamada,
no seu corpo e no seu sangue que nos alimentam.
O Senhor também vem às nossas vidas
através dos nossos irmãos, especialmente dos pobres.
Também sabemos que o Senhor virá, um dia,
para nos conduzir ao seio do Pai.
Tudo isto, em vez de tristeza e medo,
enche-nos de alegria
que nos acompanha nesta caminhada até ao Natal.
Iniciemos a nossa celebração,
acendendo a terceira vela da Coroa do Advento.

Estando já acesas as duas velas, o sacerdote acende a terceira.
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 do Livro de Isaías    (Is 61,1-2a.10-11)

«Exulto de alegria no Senhor»

O espírito do Senhor está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu e me enviou
a anunciar a boa nova aos pobres,
a curar os corações atribulados,
a proclamar a redenção aos cativos
e a liberdade aos prisioneiros,
a promulgar o ano da graça do Senhor.
Exulto de alegria no Senhor,
a minha alma rejubila no meu Deus,
que me revestiu com as vestes da salvação
e em envolveu num manto de justiça,
como noivo que cinge a fronte com o diadema
e a noiva que se adorna com as suas jóias.
Como a terra faz brotar os germes
e o jardim germinar as sementes,
assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor
diante de todas as nações.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Lc 1, 46-48.49-50.53-54(R. Is 61, 10b)
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Refrão: Exulto de alegria no Senhor.

A minha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
porque pôs os olhos na humildade da sua serva:
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações.

O Todo-poderoso fez em mim maravilhas:
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.

Aos famintos encheu de bens
e aos ricos despediu-os de mãos vazias.
Acolheu a Israel, seu servo,
lembrado da sua misericórdia.

Leitura da 1.ª Epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses
(1 Tes 5,16-24)

«Todo o vosso ser – espírito, alma e corpo –
se conserve para a vinda do Senhor»

Irmãos:
Vivei sempre alegres,
orai sem cessar,
dai graças em todas as circunstâncias,
pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus.
Não apagueis o Espírito,
não desprezeis os dons proféticos;
mas avaliai tudo,
conservando o que for bom.
Afastai-vos de toda a espécie de mal.
O Deus da paz vos santifique totalmente,
para que todo o vosso ser
– espírito, alma e corpo –
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se conserve irrepreensível
para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo.
É fiel Aquele que vos chama
e cumprirá as suas promessas.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Is 61,1 (cf. Lc 4,18))

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 São João
(Jo 1,6-8.19-28)

«No meio de vós está Alguém que não conheceis»

Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João.
Veio como testemunha, para dar testemunho da luz,
a fim de que todos acreditassem por meio dele.
Ele não era a luz,
mas veio para dar testemunho da luz.
Foi este o testemunho de João,
quando os judeus lhe enviaram, de Jerusalém,
sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem:
"Quem és tu?"
Ele confessou a verdade e não negou;
ele confessou:
"Eu não sou o Messias".
Eles perguntaram-lhe:
"Então, quem és tu? És Elias?"
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"Não sou", respondeu ele.
"És o Profeta?". Ele respondeu: "Não".
Disseram-lhe então: "Quem és tu?
Para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram,
que dizes de ti mesmo?"
Ele declarou: "Eu sou a voz do que clama no deserto:
'Endireitai o caminho do Senhor',
como disse o profeta Isaías".
Entre os enviados havia fariseus que lhe perguntaram:
"Então, porque baptizas,
se não és o Messias, nem Elias, nem o Profeta?"
João respondeu-lhes:
"Eu baptizo em água,
mas no meio de vós está Alguém que não conheceis:
Aquele que vem depois de mim,
a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias".
Tudo isto se passou em Betânia, além Jordão,
onde João estava a baptizar.

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
A tradição litúrgica da Igreja chama este Terceiro Domingo do

Advento de Gaudete, isto é «Alegrai-vos!» No Missal Romano, a
antífona de entrada exclama: «Alegrai-vos sempre no Senhor. De
novo eu vos digo: alegrai-vos! O Senhor está perto!» (Fl 4,4.5).
Como expressão dessa alegria, pode-se usar no lugar do roxo, o cor-
de-rosa, no tom conhecido como «rosa antigo». É um roxo suavizado,
que exprime a exultação pela aproximação do Santo Natal. Alegrai-
vos! Alegremo-nos! O Senhor está perto! Está próximo o Natal; está
próxima a Vinda do Senhor; está próximo de nós o nosso Salvador nos
diversos momentos de nossa existência! Ele não é Deus de longe; é
Deus de perto: o seu nome será para sempre Emanuel, Deus-conosco!

Alegrai-vos! Há quem se alegre no pecado, há quem se alegre
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em futilidades, há quem, mesmo alegrando-se com coisas que valem a
pena, esquece que toda alegria é passageira. Quanto a vós, caríssimos,
alegrai-vos com tudo quanto é bom e louvável, mas colocai a vossa
maior e definitiva alegria no Senhor! Somente nele o coração repousa
plenamente, somente nele encontra-se a paz que dura mesmo no meio
da tribulação mais dura, somente nele o anseio mais profundo da nossa
alma. Alegrai-vos! Mas seja o Senhor o fundamento da vossa alegria, a
causa última da vossa exultação!

Mas, quem é esse Senhor em quem nos mandam que nos
alegremos? João Batista, adverte-nos: «No meio de vós está Aquele
que vós não conheceis!» Quem é ele? Quem é este «Aquele»? João
Batista, como bom mensageiro, faz questão de desaparecer: «Não sou
o Messias, não sou Elias (coitados dos espíritas!), não sou o Profeta
anunciado por Moisés! Sou apenas a voz que grita no deserto:
‘Aplainai o caminho do Senhor!’» Insistimos: quem é esse que está
no nosso meio e que é preciso conhecer e reconhecer sempre de novo
para ter a alegria verdadeira? Ele é o Messias, Jesus de Nazaré, o
Ungido de Deus, o Enviado para trazer a salvação, a alegria e a paz
para todos os pobres de todas as pobrezas do mundo. Ouçamo-lo,
deixemos que ele se nos apresente: «O 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
aos cativos e a liberdade para os que estão presos; para proclamar
o tempo da graça do Senhor!» Eis, caríssimos, o Messias que
esperamos, o Salvador que Deus nos concedeu. Ele, que veio em Belém,
que virá no final dos tempos, ele mesmo vem em cada dia da nossa
existência atribulada! – Vem, Senhor Jesus! Vem, santo Messias! O
teu povo suspira por ti, a tua Igreja sofrida e caminheira precisa de ti!
Não nos abandones, não nos deixes sozinhos! Vem, Ungido de Deus,
prometido aos nossos pais, anunciado pelos profetas, apontado por João
Batista, colocado sob a guarda do carpinteiro José, concebido e dado à
luz pela Virgem Mãe! Vem, e a Mãe Igreja exclamará (e nosso coração
exclamará  com ela): «Exulto de alegria no Senhor e minha alma
regozija-se no meu Deus; ele me revestiu com as vestes de salvação;
adornou-me como um noivo com a sua coroa ou uma noiva com as
suas joias!»
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Nós, cristãos, temos direito de nos alegrar, mesmo diante das
tristezas do mundo; temos o dever de manter a esperança, mesmo
quando as possibilidades humanas fracassam; temos a oportunidade de
continuar a esperar ainda quando os nossos cálculos se mostrem errados.
Porque a nossa esperança e a nossa certeza não se fundam em nós
nem nas nossas possibilidades, mas naquele que vem, naquele que o
Pai do céu nos envia, naquele que nunca conseguiremos conhecer
totalmente, o Santo Messias do Pai, Jesus, nosso Deus-Salvador!

Resta-nos, então, escutar com atenção o conselho do Apóstolo:
estar sempre alegre em Cristo; com os olhos fixos n'Ele; orar sem cessar,
buscando realmente ser amigo íntimo do Senhor, dando graças em todas
as circunstâncias, sabendo que Ele está próximo de nós, nunca longe
das nossas aflições e desafios. E mais: afastarmo-nos de toda maldade,
procurando viver segundo Cristo e não segundo o mundo, santificando
no Senhor o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito ou, por outras
palavras, a nossa dimensão física, a nossa vida inteligente e a nossa
sede de Deus, a nossa saudade de Infinito.

Num mundo que nos despreza porque somos cristãos, numa
sociedade pagã, que nos ridiculariza e nos olha com indiferença, tenhamos
esta certeza: «Quem vos chamou é fiel; ele mesmo realizará isso!»
Ele nunca nos deixará! Que a escuta da Palavra do Senhor e a
participação no mistério do seu Corpo e do seu Sangue nos preparem
não somente para as festas que se aproximam mas, sobretudo para o
Dia da Vinda do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo!

Profissão de Fé
Pres. – Credes em Deus Pai Todo-Poderoso,

criador do Céu e da Terra?
Todos – Sim, Creio!

Pres. – Credes em Jesus Cristo, seu Filho único,
Nosso Senhor,
que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado,
ressuscitou dos mortos e subiu ao Céu?

Todos – Sim, Creio!
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Pres. – Credes no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica,
na Comunhão dos Santos,
na remissão dos pecados,
na Ressurreição dos mortos e na vida etema ?

Todos – Sim, Creio!

Pres. – Esta é a nossa fé e a fé de toda a Igreja.
Fé que nos gloriamos de professar
em Jesus Cristo nosso Senhor.

Todos – Ámen!

     Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

O nosso Deus, a quem nunca ninguém viu,
deu-se a conhecer em seu Filho Jesus Cristo.
Elevemos até Ele as nossas súplicas
pelos que esperam a sua vinda gloriosa
e também por aqueles que não têm esperança,
dizendo: «Vinde, Senhor Jesus».

1. Para que o Papa Francisco, os bispos, presbíteros e diáconos
e todos aqueles que anunciam o Evangelho,
tenham a fé e a coragem de João Baptista,
oremos ao Senhor.

2. Para que os fiéis, os catecúmenos e todos os homens,
busquem a luz de Deus que brilha em Cristo
e redescubram a novidade do Natal,
oremos ao Senhor.

3. Para que o Espírito do Senhor que tudo habita,
faça exultar de alegria a terra inteira
e encha o mundo de obras de paz e de justiça,
oremos ao Senhor.
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4. Para que os pobres, os doentes e os idosos,
e aqueles que estão sozinhos e desanimados,
encontrem quem os ajude e reanime,
oremos ao Senhor.

5. Para que o Deus da paz nos santifique totalmente,
nos leve a afastarmo-nos de todo o mal
e a viver em contínua acção de graças,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor nosso Deus,
que enviastes o vosso Filho muito amado
a anunciar a boa nova aos pobres
e a curar os corações atribulados,
fazei que sejamos anunciadores do Evangelho
e testemunhas da sua luz esplendorosa.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.
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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.

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

Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.

Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.

Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – 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.
É para nós uma grande alegria
invocarmos a Virgem Maria
e partilharmos os seus sentimentos
de humildade e de acção de graças
pelas maravilhas nela operadas pela vossa bondade.



— 79 —

Essas maravilhas
Vós as quereis realizar em todos os homens,
através de vosso Filho,
que mandastes ao meio de nós.
É Ele que sacia os famintos de ideal
e liberta os prisioneiros do seu passado.
É Ele que nos dá a alegria
de entrarmos já no mistério do Natal
e da sua vinda, a cada instante, à nossa vida.
É Ele que se revelou a nós no nosso Baptismo
e nos ajuda a sermos fiéis
às nossas promessas de cristãos.
É Ele que nos reúne,
nos orienta com a sua palavra
e nos fortifica com o seu corpo ressuscitado.
É Ele que nos envia e encoraja,
para darmos testemunho, junto dos outros,
da sua presença activa na nossa vida.
É Ele que virá de novo,
para nos levar para o vosso reino.
Por isso, com todos aqueles que já chegaram
e cantam sem cessar as vossas maravilhas de Pai,
queremos bendizer o vosso nome santo
e a vossa fidelidade, cantando a uma só voz:

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

sois verdadeiramente santo.
Sois tão nosso amigo e amigo de todos os homens.

Nós Vos louvamos e Vos damos graças
por Jesus, vosso Filho.

Ele veio ter com os homens
que andavam longe de Vós
e não conseguiam entender-se.
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Pelo Espírito Santo,
Ele abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos
e mudou o nosso coração,
para nos amarmos como irmãos
e compreendermos que sois nosso Pai.

É Ele, Jesus Cristo,
que hoje nos reúne à volta desta mesa,
onde apresentamos a nossa oferta.

Deus, nosso Pai, santificai este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo ✠  ✠  ✠  ✠  ✠ e Sangue de Jesus, vosso Filho,
que nos mandou fazer o que Ele próprio fez
na véspera da sua morte.

Durante a última Ceia com os discípulos,
Jesus tomou o pão e deu-Vos graças.
Depois partiu o pão
e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Tomou também o cálice com vinho,
deu-Vos graças
e entregou-o 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.
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Pres. – Por isso estamos aqui, ó Pai,
reunidos na vossa presença.
E cheios de alegria,
lembramos e proclamamos
o que Jesus fez para nos salvar:

Pres. – Mistério da Fé!

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

Pres. – Pai santo, aceitai-nos
com o vosso Filho Jesus a quem tanto amais.
Foi por nós que Jesus quis dar a vida,
mas Vós o ressuscitastes.
Jesus vive agora junto de Vós,
mas também está sempre connosco.
E um dia Ele virá na sua glória
e então já não haverá ninguém triste,
nem doente, nem infeliz.

Pai santo, vamos receber, nesta mesa,
o Corpo e Sangue de Cristo,
que nos dais na alegria do Espírito Santo.
Fazei que esta comunhão
nos torne cada vez mais vossos amigos
e amigos de todos.

Ajudai, Senhor, o nosso santo Padre, o Papa Francisco,
o nosso Arcebispo D. Jorge
e os bispos do mundo inteiro,
os Presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todos quantos estão ao serviço do Vosso Povo.

Dai-nos, Senhor,
a nós e a todos os discípulos de Cristo,
a graça de levarmos a toda a gente
a alegria e a paz.
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Dai-nos também a graça
de um dia estarmos junto de Vós,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
e com os Santos do Céu,
para vivermos convosco para sempre.
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,
através dos Vossos mensageiros
desfizestes as dúvidas e os receios,
que João Baptista tinha, nas trevas da sua prisão,
sobre a Vossa qualidade de Messias esperado,
e destes-lhe  confiança e paz.
Dai-nos também confiança e paz,
que nos fará esperar na coragem e na alegria,
a Vossa vinda gloriosa.
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
dai-nos a paz.

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.



— 84 —

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.

“Então quem és tu?” (acreditar)
Vigiai!.... Preparai!.... Alegria!... por acreditar...
No coração do quotidiano: a esperança.
O nosso olhar sobre os outros e sobre o mundo
pode ser transformado nesta semana:
passar da contestação à bondade;
saudar o outro como um irmão que Deus ama
e desejar-lhe todo o bem que Deus quer para ele.
A alegria cristã  não está ao nível de um optimismo simplista,
mas coloca no coração do quotidiano a esperança,
possível e credível pela Palavra feita carne.

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


