CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB

CELEBRAR EM FAMÍLIA
3º DOMINGO DO ADVENTO
13 DE DEZEMBRO DE 2020
Acolhendo as orientações das autoridades sanitárias, nossos bispos,
nas mais diversas situações e realidades, vão, a partir de um cuidadoso
discernimento, orientando suas dioceses, paróquias e comunidades
sobre como e quando vão sendo retomadas as celebrações comunitárias
presenciais. Contudo, pessoas impossibilitadas por motivo de saúde ou
idade, ou porque pertencem ao denominado ‘grupo de risco’ devem
ainda abster-se de participar das celebrações comunitárias dominicais.
Assim, continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra
de Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São
muitos os horários de transmissão de missas em nossos canais
católicos que podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo
sacerdotal que nosso batismo nos conferiu, podemos não só
acompanhar, mas CELEBRAR com nossas famílias o Dia do Senhor.
Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos.
Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um vaso com flores,
uma pequena representação do presépio ou da Sagrada Família e uma
vela a ser acesa no momento da celebração. Se possível, prepare uma
pequena coroa do advento composta por quatro velas dispostas em um
círculo de ramos verdes. A cada domingo celebrado uma vela é acesa
indicando que cada vez mais vamos nos aproximando da festa do Natal
de Jesus Cristo, Luz do mundo.
Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou
a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam
juntos.
(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades.
Os cantos são sugestões podendo ser trocados por outros,
levando em consideração o Tempo do Advento que estamos vivendo).
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CELEBRAÇÃO
O SENHOR NOS REÚNE
Canto:1
Alegrai-vos, irmãos, no Senhor, sem cessar, eu repito, alegrai-vos;
veja o mundo a vossa bondade, perto está o Senhor, em verdade.
1. Foste amigo antigamente, desta terra que amaste, deste povo que
escolheste; sua sorte melhoraste, perdoaste seus pecados, tua raiva
acalmaste.
2. Vem de novo restaurar-nos! Sempre irado estarás? Indignado contra
nós? E a vida não darás? Salvação e alegria, outra vez, não nos trarás?
3. Escutemos suas palavras, é de paz que vai falar; paz ao povo, a seus
fiéis, a quem dele se achegar. Está perto a salvação e a glória vai voltar.
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T.: Amém.
D.: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em
nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
D.: O terceiro domingo do Advento, chamado gaudete, nos convida a
viver a alegria da chegada do Messias: Ele já veio e virá! Queremos
neste dia, reunidos como família, agradecer, na nossa Páscoa semanal,
por todos os dons que do Senhor recebemos e pedir as graças para nos
prepararmos bem para a celebração do Natal, na esperança da
manifestação definitiva do Senhor:
T.: Vem Senhor, Jesus!
Acendimento da Coroa:2 Enquanto se canta, acende-se a primeira, a
segunda e a terceira velas da Coroa do Advento.
1. Uma vela se acende
no caminho a iluminar,
preparemos nossa casa
é Jesus quem vai chegar.
No Advento a tua vinda
nós queremos preparar.
Vem, Senhor, que é o Teu Natal
Vem nascer em nosso lar!
2. A segunda vela acesa
vem à vida clarear.
Rejeitemos, pois, as trevas
é Jesus quem vai chegar.
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https://www.youtube.com/watch?v=SgY7JQ-kz20
https://www.youtube.com/watch?v=PcsPc_j_594 (Só a primeira, segunda e terceira estrofes
com o refrão).
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3. Na terceira vela temos
a esperança a crepitar.
Nossa fé se reanima;
é Jesus quem vai chegar.
D.: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas, para celebrarmos
dignamente os santos mistérios.
(Breve momento de silêncio)
D.: Senhor, que vindes para visitar o vosso povo na paz, tende piedade
de nós.
T.: Senhor, tende piedade de nós.
D.: Cristo, que vindes salvar o que estava perdido, tende piedade de
nós.
T.: Cristo, tende piedade de nós.
D.: Senhor, que vindes criar um mundo novo, tende piedade de nós.
T.: Senhor, tende piedade de nós.
D.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
T.: Amém.
D.: Oremos. Ó Deus de bondade, que vedes o 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.
T.: Amém.

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS
Primeira Leitura:

(Is 61,1-2a.10-11)

L.: Leitura do Livro do profeta Isaías.
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 para os cativos e a liberdade para os que estão
presos; para proclamar o tempo da graça do Senhor. Exulto de alegria
no Senhor e minh’alma regozija-se em meu Deus; ele me vestiu com as
vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me
como um noivo com sua coroa, ou uma noiva com suas joias. Assim
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.
T.: Graças a Deus.
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Salmo:3

Lc 1,46-48.49-50.53-54 (R. Is 61,10b)

T.: A minh’alma se alegra no meu Deus.
L.: A minha alma engrandece ao Senhor,*/
e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador,/
pois, ele viu a pequenez de sua serva,*/
desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. R.
L.: O Poderoso fez por mim maravilhas,*/
e Santo é o seu nome!/
Seu amor, de geração em geração,*/
chega a todos que o respeitam. R.
L.: De bens saciou os famintos,*/
e despediu, sem nada os ricos./
Acolheu Israel, seu servidor,*/
fiel ao seu amor. R.
Segunda Leitura:

(1Ts 5,16-24)

L.: Irmãos: Estai sempre alegres! Rezai sem cessar. Dai graças em todas
as circunstâncias, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em
Jesus Cristo. Não apagueis o espírito! Não desprezeis as profecias, mas
examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de
maldade! Que 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! Aquele que
vos chamou é fiel; ele mesmo realizará isso. Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus.
Aclamação ao Evangelho:4
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção,
enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação.
EVANGELHO:
(Jo 1,6-8.19-28)
L.: Do Evangelho segundo João
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. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de
Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: “Quem és tu?” João
confessou e não negou. Confessou: “Eu não sou o Messias”. Eles
perguntaram: “Quem és, então? És tu Elias?” João respondeu: “Não
sou”. Eles perguntaram: “És o Profeta?” Ele respondeu: “Não”.
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https://www.youtube.com/watch?v=8HEl6HZOFrY
https://www.youtube.com/watch?v=Iq8Ihty43LM
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Perguntaram então: “Quem és, afinal? Temos que levar uma resposta
para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo?” João
declarou: “Eu sou a voz que grita no deserto: ‘Aplainai o caminho do
Senhor’” – conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido
enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: “Por que então andas
batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o Profeta?” João
respondeu: “Eu batizo com água; mas no meio de vós está aquele que
vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço
desamarrar a correia de suas sandálias”. Isso aconteceu em Betânia,
além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da Salvação.
T.: Glória a vós, Senhor.
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra)
D.: Professemos a nossa fé:
T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e
em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido
pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão
dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está
sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a
julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja
católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na
ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE
D.: Ó Deus, que chamais os humildes e os pobres para entrar no vosso
reino de paz, fazei germinar entre nós a vossa justiça para que vivamos
na alegria a espera do Salvador que vem. Digamos juntos:
T.: Fazei germinar entre nós a vossa justiça!
1.
Pai, fazei germinar a vossa justiça, sobretudo a favor dos
humildes e pobres da terra, para que todos esperem a salvação que
manifestais em Jesus, vosso Filho e redentor dos seus irmãos, nós vos
pedimos:
T.: Fazei germinar entre nós a vossa justiça!
2.
Senhor Jesus, dom do Pai, fazei germinar a vossa justiça em cada
batizado para que a Igreja manifeste na sua vida a alegria do
Evangelho, nós vos pedimos:
T.: Fazei germinar entre nós a vossa justiça!
3.
Espírito de Cristo, amor do Pai e do Filho, ajudai-nos a viver na
alegria a espera do Salvador, que vem para manifestar a potência do
amor que ofereceis a cada criatura, nós vos pedimos:
T.: Fazei germinar entre nós a vossa justiça!
4.
Trindade Santíssima, dai-nos reconhecer e acolher o chamado
que sempre dirigis aos humildes aos pobres para fazer-lhes entrar no
vosso reino de paz, nós vos pedimos:
T.: Fazei germinar entre nós a vossa justiça!
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D.: Atendei, ó Pai, todos estes pedidos que vos apresentamos, por Cristo
nosso Senhor.
T.: Amém.
D.: Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos
ensinou:
T.: Pai nosso...

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS
D.: Que o Senhor, que nos reuniu em seu nome, seja bendito pelos
séculos e nos acompanhe com a sua graça.
T.: Amém.
D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
T.: Amém.
D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
T.: Para sempre seja louvado.
Pode concluir-se com a seguinte antífona mariana ou um canto:
T.: À vossa proteção recorremos, santa Mãe de Deus; não
desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrainos sempre de todos os perigos, ó virgem gloriosa e bendita.
Canto Final:
A) 5
Vigia esperando a aurora qual noiva esperando o amor. É assim que
o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a
vinda do seu Senhor.
1. Ao longe, um galo vai cantar seu canto. O sol no céu vai estender seu
manto. Na madrugada eu estarei desperto. Que já vem perto o dia do
Senhor
2. A minha voz vai acordar meu povo. Louvando a Deus que faz um
mundo novo. Não vou ligar se a madrugada é fria. Que um novo dia logo
vai chegar.
3. Se é noite escura, acendo a minha tocha. Dentro do peito o sol já
desabrocha. Filho da luz, não vou dormir, vigio: Ao mundo frio vou levar
o amor!
B) 6
Aquele que vos chamou, é fiel, é fiel, fiel.
Aquele, aquele que vos chamou, é fiel, fiel.
Aquele que vos chamou, é fiel.
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https://www.youtube.com/watch?v=YwPtcroay4U
https://www.youtube.com/watch?v=2l2nEbpEVsE
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