Luz e
Amor na
escuridão

CELEBRANDO EM FAMÍLIA
TERCEIRO DOMINGO DO ADVENTO
Alegra-te! O Senhor está perto
(Jo 1,6-8. 19-28)

Esta ajuda litúrgica foi elaborada pelos Carmelitas da Austrália e Timor-Leste num
momento em que não podemos nos reunir para celebrar a Eucaristia. Somos conscientes
que Cristo não só se faz presente no Santíssimo Sacramento, mas também está em
nossos corações. Mesmo quando estamos sós, continuamos sendo membros do Corpo
de Cristo.
O lugar que escolher para esta oração, poderia ter uma vela acesa, um crucifixo e a
Bíblia. Durante o Advento é apropriado ter uma coroa do Advento no lugar onde se faz
a oração. Estes símbolos ajudam a manter-nos conscientes do sagrado que é o tempo de
oração e a nos sentirmos unidos com as outras comunidades locais que estão em
oração.
A celebração é organizada para que um dos membros da família a presida e os demais
membros participem juntos. Porém, a parte do presidente da celebração pode ser
compartilhada por todos os presentes.
Lembre-se de que enquanto você reza em família, nós carmelitas, lembramos de todos
vocês.
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CELEBRANDO EM FAMÍLIA
TERCEIRO DOMINGO DO ADVENTO
Sinal da Cruz
Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo.
Amém.
O Senhor está aqui, presente entre nós.
Estamos reunidos com toda a Igreja neste
momento de oração.

Preparemo-nos para escutar a Palavra
Neste santo tempo do Advento nos preparamos
com oração para a vinda de nosso Deus.
Estamos cheios de alegre certeza que
Deus está a caminho para nos salvar.
O ungido do Senhor vem
para levar a Boa Nova aos pobres;
para curar os corações dilacerados;
para proclamar a liberdade aos cativos;
para anunciar um ano de graça do Senhor.

Acendendo a terceira vela do Advento
Hoje acendemos a terceira vela, cor rosa, reflete o
nosso sentimento de alegria por saber que a
Palavra eterna do amor do Pai, está a caminho
para nos salvar.
Senhor Jesus Cristo,
tua palavra fala novamente em nossos corações.
No sofrimento, na dor e na angústia:
fale de tua Boa Notícia e uma os corações
dilacerados com tua paz.
Na injustiça e no medo; naquilo que nos prende:
tu falas de liberdade e libertação.
Quando duvidamos do amor do Pai por nós,
é proclamado novamente o ano de graça do
Senhor.
Que esta vela nos recorde tua presença.
Alimentados pela tua presença neste círculo de
luz, somos fortalecidos para sermos profetas da
esperança e boas notícias para nosso mundo.
Enquanto a vela é acesa, todos dizem:
Maranata, Vem Senhor!

Leitura Bíblia – Jo 1:6-8, 19-28
A 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 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
profeta?” Ele respondeu: “Não”. 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”. Isto aconteceu em
Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando.

Reflexão
Hoje é domingo de Gaudete (domingo da alegria).
O nome provém da primeira palavra da Antífona
de entrada em latim, que significa “Alegria”. O
texto completo da antífona é: Estejam sempre
alegres no Senhor; repito, estejam alegres. O Senhor
está perto.
O que nos alegra é a proximidade de Deus entre
nós. Reconhecemos essa proximidade na presença
de Jesus, nascido há muito tempo e sua presença
continua por meio do Espírito Santo em nossas
vidas, neste momento. Estamos alegres porque

Oração do Senhor

Deus sempre esteve conosco, quer percebamos ou
não, Deus nunca nos abandonou.

Como Jesus mesmo nos ensinou,
rezemos confiantes:

O Advento tem muito haver com um redescobrir
a presença de Deus e de sua graça, em nosso
momento da história.

Pai nosso que estais no céu,
santificado seja 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 nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.

Isto também celebramos no dia de Natal. Cristo é
o grande presente de Deu para a família humana,
para a humanidade. O Natal celebra não somente
o nascimento de Jesus num momento da história
da humanidade, mas um constante nascimento
em nós para que esteja presente em cada
momento da história humana.

Oração final

Enquanto esperamos a última vinda de Jesus,
como João Batista, somos chamados a ser
testemunhas da Luz. Fazemos isso melhor
assumindo a missão do profeta, como nos diz a
primeira leitura, assim como Jesus fez. O Senhor
nos ungiu para levar a Boa Nova aos pobres, para
curar os corações dilacerados, para proclamar a
liberdade aos cativos, libertar os presos e
proclamar um ano de graça do Senhor. Deus
confia em nós para realizar esta tarefa. Fomos
chamados pela Igreja por meio do batismo para
fazê-lo.

Senhor Deus,
te damos graças por este tempo
em que estamos juntos em oração.
Em tua amorosa bondade, recordas a teu povo que
enviastes teu Filho para trazer a salvação e a luz.
Que sejamos tua luz e teu amor, especialmente
neste momento de necessidade.
Por Cristo Nosso Senhor.
Amém.

Bênção
Que o Senhor nos abençoe,
nos proteja de todo mal
e nos conduza a vida eterna.
Amém.

Nossa fé (isto é, a relação viva com) Cristo, deve
viver-se abertamente, generosamente e
gentilmente no serviço aos nossos irmãos e irmãs,
sendo no mundo, presença viva de Jesus.

Advento 1: Estejam Vigilantes!

Advento 2: Preparem-se!

Advento 3: Alegrem-se!
O Advento é um caminho desde

Maranata! Vem, Senhor Jesus
para

Emanuel, Deus conosco!

Elaborado por Carmelite Communications para

Os Carmelitas da Austrália e Timor-Leste
www.carmelites.org.au
@carmelitesAET

