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Domingo, 15 de dezembro de 2019 
3º Domingo do Advento  

───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Louvai Deus Senhor” 
 

(...) Pois dentro desta manhã 
Vou caminhando.  
E me vou Tão feliz como a criança  
Que me leva pela mão.  
Não tenho nem faço rumo:  
Vou no rumo da manhã,  
Levado pelo menino...  
Amorosa e transparente,  
Esta é a sagrada manhã  
Que o céu inteiro derrama  
Sobre os campos, sobre as  casas,  
Sobre os homens, sobre o mar.  
Sua doce claridade  
Já se espalhou mansamente 
Por todas as dores... 

{Thiago de Mello} 
 

Canto: HE 20 “Nasce Jesus” 
 

CONTRIÇÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Sl 80. 1-7,17-19 {pg. 808} 

Coro MW “Ó vinde a Mim” 
Momentos de silêncio 
 

Confesso-te,  
Querido Deus, Pai e Mãe.  
Às vezes nossos olhos não são mansos,  
Não veem os jardins, as fontes, as crianças,  
A lua, o pôr-do-sol, os gestos de ternura,  
As mãos solidárias...  
Pai de bondade,  
Acolhe-nos quando não acolhemos;  
E oferece-nos teu colo,  
Mesmo quando nos fechamos  
aos nossos irmãos e irmãs.  
Porque só Tu és Amor e Compaixão.  

 

Momentos de Louvor  

Cancioneiro 77 “A vida em festa” 
Cancioneiro 18 “Logo de manhã” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Mateus 11.2-11 {pg. 1260}  
Mensagem 
Coro MW “Os que esperam no Senhor” 

 COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

O advento chega com o cair da folha e clama:  
levantai a cabeça, vigiai!  
O advento chega com o abatimento, a decepção,  
a  desistência,  e  reclama: erguei-vos  do  chão,  
a  alegria  é o bordão que  reverdece  o  vosso  andar.  
O advento chega como o sono  
que reclama a vitória sobre o medo da noite,  
a entreaberta  janela  por  que  surde  o  dia.  
O advento chega pela noite dentro a erguer do chão os 
dias obscuros que até os ulmeiros escurecem.  
O advento chega para reacender a fogueira morta dos 
nossos desejos. Com o Messias chega a terraplanagem e 
os recomeços.  

{José Augusto Mourão} 

 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 86 “Jesus Cristo esperança para o mundo” 
Cancioneiro 108 “Renovados de dia em dia” 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Te bendizemos Senhor, para que 
não nos acomodemos no frio vazio 

da comodidade e da indiferença. 
Que este Natal, Senhor, nos encontre 
reunidos em família e em comunidade, 
dispostos ao compromisso da mudança,  

à entrega do perdão, à fecundidade do amor.... 
{Noni Barros} 

 

Canto: HE 05 “A nova do evangelho” (1ª e 2ª estrofes) 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

Tudo vem de Ti Senhor 
e do que é Teu To damos Amém 

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


