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“Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da Luz”
3º Domingo do Advento

PRIMEIRA LEITURA (Is 61,1-2a.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 liberdade 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 jóias. 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.

SALMO RESPONSORIAL (Lc 1,46-48.49-50.53-54)

R. A minh’alma se alegra no meu Deus.
1. A minha alma engrandece o 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 seu
nome! Seu amor, de geração em geração, chega a
todos 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 (1Ts 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 esta
é, a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus
Cristo. 19Não apagueis o espírito! 20Não desprezeis
as profecias, 21mas examinai tudo e guardai o que for
bom. 22Afastaivos 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.

EVANGELHO (Jo 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

O terceiro Domingo do Advento é também chamado “Domingo da alegria”, porque esse é o espírito que
o Natal traz para a humanidade. É também o dia da Coleta Nacional da Campanha para a Evangelização

no Brasil. Aproveitemos esta oportunidade para demonstrar com alegria nossa generosidade e nossa
preocupação com a difusão do Evangelho na sociedade. Nosso espírito se alegra no Senhor, que faz
maravilhas em favor do povo e nos unge para a missão de proclamar a salvação a todas as pessoas.

tu Elias?” João respondeu: “Não sou”. Eles
perguntaram: “És o Profeta?” Ele
respondeu: “Não”. 22Perguntaram então:
“Quem és, afinal? Temos que levar uma
resposta àqueles 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 e 25perguntaram: “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 sandálias”. 28Isso aconteceu em
Betânia além do Jordão, onde João estava batizando.
- Palavra da Salvação.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, elevemos nossas preces a Deus
Pai, que, em Cristo, tirou-nos do abismo da morte e
introduziu-nos no Reino da luz. Rezemos juntos:

T. Ó Pai, fazei-nos sentir o vosso amor.

1. Alegrai a Igreja com a luz do Evangelho e o
entusiasmo da evangelização.
2. Motivai os católicos brasileiros a serem generosos
para com a causa da Evangelização.

3. Fazei de nossas paróquias verdadeiros presépios
de amor e solidariedade.

4. Afastai de nós a tentação do consumo, que faz do
Natal uma festa pagã.

5. Fortalecei as famílias por meio da Novena do Natal.
P. Encerremos rezando a oração da Campanha para
a Evangelização:

T. Pai Santo, quisestes que a vossa Igreja fosse
no mundo fonte de salvação para todas as nações,
a fim de que a obra do Cristo que vem continue até
o fim dos tempos. Aumentai em nós o ardor da
evangelização, derramando o Espírito prometido,
e fazei brotar em nossos corações a resposta da
fé. Por Cristo, nosso Senhor. Amém



PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
    Dia     Horário                              Atividade

12h

15h

13h30

20h

14h

15h

20h

09h30

13h30

18h

08h

09h

09h

09h

09h30

09h30

10h30

19h

Almoço ComunitárioAlmoço ComunitárioAlmoço ComunitárioAlmoço ComunitárioAlmoço Comunitário

Terço das Mulheres / Apostolado da Oração -  Matriz

Expediente normal

Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges

Missa - Santa Edwiges

Não haverá expediente na Matriz

Visita aos enfermos: Pastoral da Saúde

Encontro de Oração: Comunidade Santa Edwiges

Missa - Pastorais, Coordenadores, Catequistas e

Ministros - Novena do Natal - Encerramento

Catequese de 1ª Eucaristia

Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges

Missa -  -  -  -  -  Comunidade Nossa Senhora da Defesa

4º Domingo do Advento4º Domingo do Advento4º Domingo do Advento4º Domingo do Advento4º Domingo do Advento

Missa - Matriz

Missa - Comunidade Santa Edwiges

Ginástica da 3ª Idade - Matriz

Encontro da Perseverança

Encontro de Jovens

Encontro da Juventude Missionária Mariana

Missa - Matriz

Missa - Matriz

HOJE

15 Seg

16 Ter

17 Qua

18 Qui

19 Sex

20 Sab

21 Dom

AGENDA - dezembro
14/12 - Almoço Comunitário
até 20/12 - Encerramento da Novena de Natal
24/12 - 20h - Missa Solene da Vigília do Natal
25/12 - Missa do Natal do Senhor -

   09h - Comunidade Santa Edwiges
   10h30 - Matriz

31/12 - 20h - Missa de Ação de Graças pelo
encerramento do ano civil

Rua Heloisa Moya, 59 - Tucuruvi - São Paulo - SP – CEP 02248-140 – Tel. 2949-5997
Comunidade Santa Edwiges - Largo Riachão do Jacuipe, 435 - (Esq. da Rua  Esperança c/Major Dantas Cortez)
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Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
08 – Janete Aparecida Ventura Calisto
09 – Elisabeth Poggi
17 – Edilson Cesar Borba
18 – Fábio Barreira Costa Lima
18 – José Joaquim de Souza
19 – Rosa da Silva Miranda

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana
15 – Sta. Maria Cucificada de Rosa – Nm 24,2-7. 15-17a; Sl 24(25),
4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 (R/. 4b); Mt 21,23-27
16 – Stos. Ananias, Azarias e Misael – Sf 3, 1-2.9-13; Sl 33(34), 2-3.
6-7. 17-18. 19.23 (R/. 7a); Mt 21, 28-32
17 – S. Lázaro – Gn 49,2.8-10; Sl 71 (72),1-2.3-4ab.7-8.17
(R/. cf. 7) ; Mt 1,1-17
18 – Sts. Rufo e Zózimo – Jr 23,5-8; Sl 71 (72),1-2.12-13.18-19
(R/. cf. 7); Mt 1,18-24
19 – S. Nemésio – Jz 13,2-7.24-25ª; Sl 70 (71),3-4a.5-6ab.16-17
(R/. cf. 8a); Lc 1,5-25
20 – S. Domingos de Silos – Is 7,10-14; Sl 23 (24),1-2. 3-4ab. 5-6
(R/. cf. 7c. 10b); Lc 1,26-38
21 – S. Pedro Canísio – 2Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16; Sl 88(89), 2-3.
4-5. 27.29 (R/. 2a); Rm 16, 25-27; Lc 1, 26-38

Tempo do Advento
No 3º domingo do Advento, celebramos a alegria da

proximidade do Senhor. É o chamado “Domingo da
alegria”, ou Gaudete. Neste dia, a cor litúrgica roxa pode
dar lugar ao rosa. O advento, tempo de espera pela
chegada do Senhor, vai crescendo na alegria e na
ansiedade ante o Deus que se aproxima. É um tempo
privilegiado, é preparação de festa, alegria profunda e
discreta, crescente, consistente. Não é alegria
passageira, não é surpresa repentina. Esta é a terceira
semana de um tempo construído e vivido na expectativa
de um grande encontro, nosso encontro com o próprio
Deus, que se faz homem e habita entre nós.

Na liturgia da Palavra, as figuras centrais, Isaias e João
Batista, convidam-nos ao ânimo e à esperança, apontando
os sinais da salvação. Com mais força, neste domingo, o
tempo do advento recobre-nos de fortaleza na certeza da
presença do Senhor, que quer transformar nossa vida e
nosso coração.

Ao acendermos a terceira vela da coroa do Advento, a luz
crescente, iluminando a todos nós, simboliza a proximidade
do Natal, a chegada da luz do Salvador, Jesus!

Dar testemunho da Luz

Todo ser humano tem uma missão. A missão de João
Batista era “dar testemunho da luz”. Uma voz a clamar no
“deserto” do coração humano. Sua missão não era apontar
para si mesmo, mas para o Messias.

Ainda hoje, nos profetas e profetizas do nosso tempo,
Joãos Batista continua clamando nos desertos de nossa
vida e da nossa história. São homens e mulheres que,
como João, acolhem a missão dada por Deus e, com a
palavra e o exemplo, dão testemunho da luz; apontam para
Cristo e convidam a todos a preparar o coração para
acolher o Senhor que não está longe, distante, mas no
meio de nós, porém desconhecido para muitos.

A fé cristã é alegria, que perpassa toda a vida. Essa
alegria não está nos caprichos de nossos estados de
espírito, ou nos sucessos de nossas vidas. A grande e
verdadeira alegria é conhecer a Jesus e fazer que outros o
conheçam. A alegria mais profunda nasce de um coração
convertido, em que todos os males são superados.

João veio dar testemunho da luz... O grande testemunho
de luz que podemos dar é o de ser portadores da presença
de Deus. Se Deus é amor, cabe a cada um ser seus
imitadores. Como amo aqueles que me são mais difíceis?

VVVVVocê já eocê já eocê já eocê já eocê já expôs o Presépio de Cristoxpôs o Presépio de Cristoxpôs o Presépio de Cristoxpôs o Presépio de Cristoxpôs o Presépio de Cristo
em seu lar?em seu lar?em seu lar?em seu lar?em seu lar?

É uma das formas mais belas queÉ uma das formas mais belas queÉ uma das formas mais belas queÉ uma das formas mais belas queÉ uma das formas mais belas que
a tradição católica preserva ema tradição católica preserva ema tradição católica preserva ema tradição católica preserva ema tradição católica preserva em

família para celebrar que Deus sefamília para celebrar que Deus sefamília para celebrar que Deus sefamília para celebrar que Deus sefamília para celebrar que Deus se
fez carne e habitou entre nós.fez carne e habitou entre nós.fez carne e habitou entre nós.fez carne e habitou entre nós.fez carne e habitou entre nós.“Não tenha medo da bondade e da ternura”.

Papa Francisco


