
 

 

 

 

 

 
TERCEIRO DOMINGO DO ADVENTO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 

 
Comentário inicial:  Alegremo-nos! Estamos na preparação próxima do Natal do Senhor Jesus 
Cristo. Nesta celebração, a Palavra do Senhor nos convida a encher nosso coração de alegria 
verdadeira, uma alegria fruto da conversão. Dispostos a fazer esse caminho, iniciemos. 
 

Missa: Próprio do tempo do Advento – Missal Romano pg. 131 

Rito de acendimento da terceira vela da Coroa do Advento 

Anotações práticas 
Para o rito do acendimento da 3ª vela do Advento, escolher uma criança, que poderá vestir-se de João Batista. Leva nas 
mãos uma vela do Batismo acesa (igual a que se usa na comunidade para os batizados). Após acender a vela, a jovem 
lê a seguinte mensagem:  
 

MENSAGEM: 
 
Essa é a vela que cada um recebeu no dia do Batismo. Com ela recebemos a Luz de 
Jesus Cristo. A mesma Luz que João Batista recebeu para testemunhar a presença 
do Senhor no mundo. A mesma Luz que recebemos para testemunhar nossa alegria 
pela presença luminosa do Senhor. É com esta vela do Batismo, que iremos acender 
a terceira vela da coroa do Advento, a vela da alegria, como sinal de que nosso 
testemunho deverá ser alegre e luminoso. 
 
Canto: Alegrai-vos sempre no Senhor (4x) 
            Alegrai-vos (2x) Alegrai-vos no Senhor! 
 
 

Ato Penitencial: Fórmula 3 – N. 02 

Hino de Louvor: Omite-se  

Primeira Leitura: Is 35, 1-6ª.10 

Salmo responsorial: Sl 145(146), 7.9-9ª.10 

Segunda Leitura: Tg 5, 7-10 

Evangelho: Mt 11, 2-11 

 

 

Oração dos fiéis 

 

 

ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS 
COMISSÃO ARQUIDIOCESANA DE LITURGIA 

PROPOSTA CELEBRATIVA PARA O TEMPO DO ADVENTO 
TEMPO DO ADVENTO – ANO A – DATA: 11 DEZEMBRO 2022 



Anotações práticas 
Resposta: Vinde, Senhor e salvai-nos.  (Nunca dizer, a nossa resposta será...) 
 
Celebrante: Irmãos e irmãs: Cada novo ano litúrgico é um ano de graça. Cheios de alegria pela 
vinda gloriosa do Senhor, imploremos, com toda a confiança dizendo:  

Vinde, Senhor e salvai-nos  

1 Para que na Igreja inteira, especialmente em  nossa Arquidiocese que celebrou no último dia 
08 o dia da sua padroeira, que possa anunciar sempre a Boa Nova do Evangelho a toda a gente,  
rezemos. 

2 Para que nos lares e instituições de todo o mundo haja trabalho, liberdade, pão e paz, e a 
angústia não perturbe os corações, rezemos. 

3 Para que os cegos, os leprosos e os doentes, e os vivem sem alegria e sem coragem ponham 
toda a sua esperança no Senhor, rezemos. 

4 Para que no meio da violência quotidiana, o Espírito faça desabrochar flores de paz e 
fortaleça todos aqueles que a perderam, rezemos. 

5 Para que a nossa paróquia, que está reunida em Assembleia, e nos seus vários grupos, cada 
um de nós, à maneira de Jesus, sirva os mais pobres e vá em socorro dos maltratados e dos 
que sofrem, rezemos. 

Celebrante: Senhor, nosso Deus, que nos prometeis a felicidade sem fim, concedei-nos um 
coração pobre e fazei que a próxima vinda do vosso Filho transforme o mundo com a sua paz. 
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.  
 

Procissão das oferendas: 

Anotações práticas 
Considerando que o uso de flores, nesse Domingo, representa a alegria da proximidade do Natal, duas ou três crianças 
poderão abrir a procissão das oferendas levando flores (mas não em grande quantidade) e colocando-as no arranjo da 
coroa do Advento.  
 

Prefácio do Advento: I A (Missal Romano - pg. 407) 

Oração Eucarística: I , II ou III (procurar não repetir as orações eucarísticas) 

Benção final: Missal Romano – Pg. 519 

No envio, segue-se uma frase sugestiva: 

A alegria do Senhor seja a vossa força.  
Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.   


