
Roteiro de Oração do

Advento
3º Domingo

Veio para testemunhar  
a respeito da luz!



Apresentação do dia: 
Querido e querida jovem, chegamos ao ter-
ceiro domingo do Advento, tempo propício 
para prepararmos nossos corações à aco-
lhida de Deus que vem a nós através da hu-
manidade de um menino. De modo especial, 
este domingo também é conhecido como 
Domingo Gaudete ou Domingo da Alegria.

Diante de tantos sofrimentos que vivencia-
mos neste ano, tendo que nos reinventar 
para enfrentar uma pandemia e lidar com 
diferentes ameaças ainda mais intensas à 
vida, certamente podemos nos perguntar se 
temos motivos para nos alegrar. É impor-
tante termos clareza, então, que a alegria 
cristã a que somos convidados e convida-
das não está ao nível de um otimismo sim-
plista, mas coloca no coração do cotidiano a 
esperança, que se realiza na Palavra que se 
faz carne e que se faz presente apesar dos 
problemas e dos sofrimentos. Quais foram 



os momentos mais exigentes deste ano? 
Apesar deles, quais sinais de alegria e es-
perança experimento neste Advento?

O Papa Francisco nos lembra que “a alegria 
do cristão vem da fé e do encontro com Je-
sus Cristo, razão da nossa felicidade. Quan-
to mais estivermos enraizados em Cristo, 
tanto mais encontraremos a serenidade 
interior, mesmo no meio das contradições 
cotidianas”. Nos alegramos, porque espera-
mos confiantes a Boa Nova da justiça, da 
glória e da paz. Nos alegramos, porque te-
mos a profunda convicção de que Cristo já 
está entre nós e caminha ao nosso lado.

Nesta semana, atentemos nosso olhar e 
abramos nosso coração às alegrias que são 
sinal da presença de Deus em nosso meio. 
Reconhecendo-as, que sejamos capazes de 
dar testemunho da luz verdadeira que traz a 
alegria plena e é fonte de vida. 

Para tanto, nos ajuda contemplar mais um 
elemento muito significativo em nossos pre-
sépios: a presença dos reis magos. A estre-
la-cometa que os guia e rasga a escuridão 
do céu nos lembra que Deus não nos deixa 
sós e ilumina a quantos atravessam as tre-



vas do sofrimento. Tendo observado este si-
nal, os Magos ensinam que se pode partir de 
muito longe para chegar a Cristo. À vista do 
Menino Rei, invade-os uma grande alegria. 
Diante d’Ele, entregam-lhe o ouro que honra 
a realeza de Jesus; o incenso, que honra a 
sua divindade; e a mirra, que honra a sua hu-
manidade sagrada que experimentará a mor-
te e a sepultura. Aos pés do recém-nascido 
naquela singela manjedoura, compreendem 
que Deus, tal como regula com soberana sa-
bedoria o curso dos astros, assim também 
guia o curso da história, derrubando os po-
derosos e exaltando os humildes. Ao con-
templar o presépio, que possamos sentir o 
amor de Deus por nós e acreditar que nisto 
está a verdadeira alegria. 

Música
Amanhecer - Ode à alegria 
https://bit.ly/AmanhecerOdeAlegria

Texto bíblico Jo 1, 6-8.19-28
6Apareceu um homem enviado por Deus: seu 
nome era João. 7Ele veio como testemunha, 
para dar testemunho da luz, a fim de que to-
dos acreditassem por meio dele. 8Não era ele 
a luz, mas veio para testemunhar a respeito 



da luz. 19O testemunho de João foi assim. Os 
judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes 
e levitas para perguntarem a João: “Quem 
é você?” Foi quando 20ele confessou e não 
negou. E confessou: “Eu não sou o Cristo”. 
21E lhe perguntaram: “Então, quem é você? 
Elias?” João disse: “Não sou”. E pergunta-
ram: “Você é o Profeta?” Respondeu: “Não”. 
22Então lhe disseram: “Quem é você? Preci-
samos dar uma resposta para aqueles que 
nos enviaram. O que diz sobre você mesmo?” 
23João declarou: “Eu sou uma voz gritando 
no deserto: ‘Aplanem o caminho do Senhor’, 
como disse o profeta Isaías”. 24Os que tinham 
sido enviados eram da parte dos fariseus. 
25E eles continuaram perguntando: “Então, 
por que você batiza, se não é o Cristo, nem 
Elias, nem o Profeta?” 26João lhes respon-
deu dizendo: “Eu batizo com água, mas no 
meio de vocês está alguém que vocês não 
conhecem. 27Ele vem depois de mim. E eu 
não sou digno de lhe desamarrar a correia 
das sandálias”. 28Isso aconteceu em Betâ-
nia, do outro lado do rio Jordão, onde João 
estava batizando.



Reflexão
(Dom André Vital Félix da Silva, SCJ, para 
CNBB Nordeste 2, adaptado)

Mais uma vez a liturgia do Advento nos apre-
senta a figura de João Batista como impor-
tante referência na preparação para acolher 
o Salvador. Neste Terceiro Domingo, dois ele-
mentos fundamentais e inseparáveis - sua 
identidade e missão - nos ajudam a rezar. 
João é “um homem enviado por Deus” para 
dar testemunho da luz, “a fim de que todos 
cressem por meio dele”.

A identidade e a missão do precursor o tor-
nam inconfundível. Quando se trata de iden-
tidade, é importante não ser confundido com 
aquilo que não se é; caso contrário, será im-
possível compreender qual é a sua missão. 
João não permite que a sua identidade seja 
confundida. Por isso, numa tríplice negação 
dirime qualquer dúvida: não é o Cristo, não é 
Elias, não é o Profeta.

O ser humano muitas vezes é tentado a for-
jar a sua própria identidade tentando afirmar 
ser aquilo que não é, para garantir aceitação 
e reconhecimento por parte do ambiente 
onde se encontra, ainda que isso lhe custe 
o alto preço da falta de autenticidade. É de-



safiante reconhecer-se, sobretudo, quando 
o encontro com a própria verdade exige a hu-
mildade para a mudança, para uma autênti-
ca conversão, fruto do encontro com aquele 
que é a luz verdadeira e, por isso, não nos 
permite viver na sombra da falta de identi-
dade ou sob uma aparência que camufla a 
verdade que liberta.

João tem convicção de sua identidade, e 
portanto pode dizer algo de si mesmo, na-
turalmente sem isolar a sua identidade da 
sua missão: “Eu sou a voz que clama no de-
serto”. Reconhecendo-se como a voz que 
clama, admite que a sua existência está in-
timamente relacionada com a Palavra cria-
dora. É muito perigoso querermos falar de 
nossa identidade prescindindo da relação 
intrínseca com o Criador, que nos chamou à 
existência pelo poder da sua Palavra.

João Batista veio para dar testemunho da 
luz, a fim de que todos cressem. Crer na Luz 
e deixar-se iluminar por Ela não é uma op-
ção para o ser humano que busca conhecer 
a sua identidade e missão, mas é o cami-
nho para descobrir a sua verdade. João Ba-
tista não se envaidece da condição de ilu-
minado pela Luz verdadeira, pelo contrário, 



reconhece que a sua missão está enraizada 
na humildade e, por isso, afirma que é até 
menor do que um simples servo, pois não é 
digno nem de desatar a correia da sandália 
d’Aquele que vem.

O Advento é tempo propício para repensar-
mos como estamos vivendo à luz da nos-
sa identidade de cristãos. É tempo que nos 
convida a ter coragem para reconhecer o que 
não nos identifica como pessoas iluminadas 
pela Palavra. Não basta afirmar ser cristão, 
é preciso abandonar aquilo que nega a essa 
identidade. Advento é tempo de ir ao encon-
tro da Luz verdadeira, que é fonte de vida 
plena, pois nos dá identidade e nos confia 
uma missão no mundo. Para sermos verda-
deiras testemunhas da Luz, precisamos ter 
coragem de assumir nossa própria identida-
de e humildade ao cumprir a missão à qual 
fomos confiados.



 Pontos para Oração
• A exemplo de João Batista, sou voz que 

ajuda a preparar os caminhos para que o 
Senhor venha? Sou testemunha da luz ver-
dadeira no serviço e entrega pelos irmãos 
e pelas irmãs, principalmente os mais po-
bres?

• Quais são os sinais da minha identida-
de de seguidor de Cristo? Há algo que me 
atrapalha ou me impede de ser fiel à mi-
nha autenticidade de cristão?

• Deus confia uma missão no mundo a cada 
um de nós – a missão de dar testemunho 
da “luz” e de tornar presente na vida dos 
irmãos e irmãs a proposta libertadora de 
Jesus. Tenho consciência de que Deus me 
chama e me envia ao mundo? Que postu-
ra assumo ao anunciar a verdadeira luz? 
Sou humilde, deixando prevalecer Aquele 
de quem dou testemunho? Ou me importo 
mais com o reconhecimento individual? 

Pai Nosso

Canto final
“Oh, Vem Senhor”
https://bit.ly/OhVemSenhor



Monte seu presépio! 
Nesse roteiro trazemos algumas reflexões 
sobre os elementos do presépio. E fazemos 
o convite para também montar em sua casa, 
durante os domingos do Advento. Não se 
preocupe se você não tem um presépio em 
casa. Não precisa comprar. Pode usar sua 
criatividade e materiais ao alcance do dia-
-a-dia para construir: materiais recicláveis, 
desenhos etc.




