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“Ele não era a Luz, mas apenas a testemunha da Luz.”
3º Domingo do Advento - Dia da coleta nacional da Campanha para a Evangelização.

Alegremo-nos no Senhor, pois ele é sempre fiel e nos reúne para celebrar o terceiro domingo do
Advento, domingo da alegria. Já desponta entre nós a luz daquele que chega no Natal. Nosso
espírito se alegra em Deus e com ele, que faz maravilhas em favor do povo e nos unge para a

missão de proclamar a boa-nova a todas as pessoas.

Primeira Leitura: 
Isaías 61,1-2.10-11
Leitura do livro do profeta Isaías.
1O 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 l iberdade para os que estão
presos; 2para proclamar o tempo da
graça do Senhor. 10Exulto de alegria
no Senhor e minha 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. 11Assim 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.

Salmo Responsorial: Lucas 1
R. A minha alma se alegra no meu Deus.
1. 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.
2. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é
o seu nome! Seu amor, de geração em geração,
chega a todos os que o respeitam.
3. De bens saciou os famintos e despediu, sem
nada, os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel
ao seu amor.

Segunda Leitura: 1Tessalonicenses 5,16-24
Leitura da primeira carta de São Paulo aos
Tessalonicenses.
Irmãos, 16estai  sempre alegres! 17Rezai
sem cessar. 18Dai graças em todas as
circunstâncias, porque essa é, a vosso respeito,
a vontade de Deus em Jesus Cristo. 19Não
apagueis o espír i to! 20Não desprezeis as
profecias, 21mas examinai tudo e guardai o que
for bom. 22Afastai-vos de toda espécie de
maldade! 23Que 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! 24Aquele que vos chamou é fiel; ele
mesmo realizará isso. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Evangelho: João 1,6-8.19-28
Proclamação do evangelho de
Jesus Cristo segundo João.
6Surgiu um homem enviado por Deus;
seu nome era João. 7Ele veio como
testemunha para dar testemunho da
luz, para que todos chegassem à fé
por meio dele. 8Ele não era a luz, mas
veio para dar testemunho da
luz. 19Este foi o testemunho de João,
quando os judeus enviaram de
Jerusalém sacerdotes e levitas para
perguntar: “Quem és tu?” 20João
confessou e não negou. Confessou:
“Eu não sou o Messias”. 21Eles

perguntaram: “Quem és, então? És tu Elias?” João
respondeu: “Não sou”. Eles perguntaram: “És o
profeta?” Ele respondeu: “Não”. 22Perguntaram
então: “Quem és, afinal? Temos que levar uma
resposta para aqueles que nos enviaram. O que
dizes de ti mesmo?” 23João declarou: “Eu sou a
voz que grita no deserto: ‘Aplainai o caminho do
Senhor’, conforme disse o profeta Isaías”. 24Ora,
os que tinham sido enviados pertenciam aos
fariseus 25e perguntaram: “Por que então andas
batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o
profeta?” 26João respondeu: “Eu batizo com água;
mas no meio de vós está aquele que vós não
conheceis 27e que vem depois de mim. Eu não
mereço desamarrar a correia de suas
sandál ias”. 28Isso aconteceu em Betânia,
além do Jordão, onde João estava batizando. –
Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

Tempo do Advento
O tempo do Advento não tem um número fixo

de dias e depende sempre da solenidade do
Natal. Ele começa na tarde (1ª Vésperas) do
primeiro domingo após a Solenidade de Cristo Rei
e se desenvolve até o momento anterior à tarde
(1ª Vésperas) do Natal. Ele possui quatro semanas
e, por isso, quatro domingos celebrativos.

O terceiro domingo do Advento é chamado de
domingo da alegria (gaudete, em latim) por causa
da antífona de entrada da missa (Alegrai-vos
sempre no Senhor), mostrando a alegria da
proximidade da celebração do Natal.

O tempo do Advento se divide em duas partes.
A primeira, que vai até o dia 16 de dezembro, é
marcada pela espera alegre da segunda vinda de
Jesus. A segunda, os dias que antecedem o Natal,
se destaca pela recordação sobre o nascimento
de Jesus em Belém.

A verdadeira caridade abre os braços e
fecha os olhos. (São Vicente de Paulo)
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia        Horário                              Atividade

H O J EH O J EH O J EH O J EH O J E
17 Dom

18 Seg

19 Ter

20 Qua

21 Qui

22 Sex

23 Sab

24 Dom

AGENDA  -  Dezembro / Janeiro/18
25/12 - 08h: Missa na Igreja N. Sra. da Defesa.

  09h: Missa na Comunidade Santa Edwiges.
  10h30: Missa na Matriz.

31/12 - 20h: Missa de Ação de Graças pelo
 Encerramento do Ano Civil.

02/01 - 19h: Missa - N. Sra. da Luz - Bênção das velas.
08/01 - 20h30: Terço dos Homens
16/01 - 20h: Missa - Santa Edwiges

L ITURGIA DIÁRIA (18 a 24/12)LITURGIA DIÁRIA (18 a 24/12)LITURGIA DIÁRIA (18 a 24/12)LITURGIA DIÁRIA (18 a 24/12)LITURGIA DIÁRIA (18 a 24/12)
18/12 – S. Graciano (Bispo)
Jr 23,5-8; Sl 71(72); Mt 1,18-24.

19/12 – Sto. Urbano V (Papa)
Jz 13,2-7.24-25a; Sl 70(71); Lc 1,5-25.

20/12 – S. Domingos de Silos (Abade beneditino)
Is 7,10-14; Sl 23(24); Lc 1,26-38.

21/12 – S. Pedro Canísio (Dr. da Igreja)
Ct 2,8-14; Sl 32(33); Lc 1,39-45.

22/12 – Sta. Francisca Xavier Cabrini (Religiosa)
1Sm 1,24-28; 1Sm 2,1.4-5.6-7.8; Lc 1,46-56.

23/12 – S. João Câncio (Presbítero)
Ml 3,1-4.23-24; Sl 24(25); Lc 1,57-66.

24/12 – Sta. Tarsila (Virgem romana)
2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Sl 88(89); Rm 16,25-27; Lc 1,26-38

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
18 – Francinalva Lopes Monteiro Santos
19 – Rosa da Silva Miranda
22 – Deolinda Teixeira
22 – Greyce Sebastiane Fré
22 – Luciana Alves Figueiredo
22 – Terezinha de Jesus Veiga
23 – Élida Maria de Carvalho
23 – Giulia San Martin Manara Costa
24 – Lourdes Rodrigues de Souza

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges
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3º  Domingo do Advento.3º  Domingo do Advento.3º  Domingo do Advento.3º  Domingo do Advento.3º  Domingo do Advento.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
Encontro da Perseverança.
Novena de Natal - Encerramento: Catequese
e Perseverança
 Missa com Novena de Natal - 2º Encontro.

NoNoNoNoNovvvvvena de Naena de Naena de Naena de Naena de Natal - Encertal - Encertal - Encertal - Encertal - Encer rrrrr amentoamentoamentoamentoamento.....
Missa - Novena das Almas - N. Sra. da Defesa.
Novena de Natal - 3º Encontro - Matriz.
Terço dos Homens com os participantes da novena.

Os curOs curOs curOs curOs cur sos serão rsos serão rsos serão rsos serão rsos serão r etomados em 2018.etomados em 2018.etomados em 2018.etomados em 2018.etomados em 2018.
Novena de Natal - 4º Encontro - Matriz.

Não há expediente.
Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges - (Até 17h).
Novena de Natal - 5º Encontro - Matriz.

Visita aos enfermos::::: Pastoral da Saúde.
Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges.
Novena de Natal - 6º Encontro - Matriz.

Encontro de Oração - Apostolado - Capela.
M i ssa  -  Coo rdenado res ,  Ca tequ i s t as ,
Ministros e Membros das Pastorais - Matriz.
Novena de Natal - 7º Encontro - Matriz.

Catequese de Primeira Eucaristia.
Novena de Natal - Encerramento: Catequese
e Perseverança .
Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges - (Até 17h)
Novena de Natal - 8º Encontro - Matriz.
Missa em Ação de Graças pelo 29º aniversário
de Ordenação Sacerdotal do Pe. Paulo C. Gil,
na Matr izna Matr izna Matr izna Matr izna Matr iz.

4º  Domingo do Advento.4º  Domingo do Advento.4º  Domingo do Advento.4º  Domingo do Advento.4º  Domingo do Advento.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h19h19h19h19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
Encontro da Perseverança.
Novena de Natal - Encerramento - Matriz.
Missa da Vigí l ia  de Natal  -  Matr iz .Missa da Vigí l ia  de Natal  -  Matr iz .Missa da Vigí l ia  de Natal  -  Matr iz .Missa da Vigí l ia  de Natal  -  Matr iz .Missa da Vigí l ia  de Natal  -  Matr iz .

“Eu não mereço desamarrar a correia
de suas sandálias”. 

João Batista era um pregador convicto e capaz de
arrastar multidões. Ele veio para dar testemunho da
luz, que é Jesus. Esse fenômeno causou preocupação
aos líderes religiosos, representantes do poder
central: seria João talvez o Messias esperado?

Os fariseus mandaram um grupo para entrevistá-
lo. A cada pergunta dos sacerdotes e levitas, João
rebatia esclarecendo que ele não era o Messias
(Cristo); era “uma voz gritando no deserto”. Deserto
faz lembrar a caminhada do povo rumo à libertação.

João Batista é alguém que prepara o povo para a
libertação que deverá acontecer por meio de Jesus.
João pregava: “Aplanem o caminho do Senhor”.
Tratava-se de abrir o coração para acolher aquele
que, ao chegar, haveria de implantar o Reino de Deus,
reino de justiça, fraternidade e paz.

(Dia a dia com o Evangelho 2017 – Pe. Luiz Miguel Duarte, ssp)

Com meu dízimo dou prova de
generosidade, de partilha consciente,

de contribuição responsável.

CAPELA  DAS  ALMAS
Junte-se aos demais e participe da

Campanha da Capela das Almas.
Eternize a sua memória e a de seus familiares.

CinzárioCinzárioCinzárioCinzárioCinzário
Em atenção às orientações da Igreja Católica, no

sentido de que as cinzas dos mortos sejam
mantidas em “locais sagrados”, como cemitérios
ou igrejas, nossa Paróquia está disponibilizando
um cinzário na Igreja Nossa Senhora da Defesa.

Informe-se na Secretaria Paroquial ou pelo
telefone 2949-5997.


