
«Renovai a face da terra»

Acolher Jesus,

renovar

o coração





Acolher Jesus, renovar o coração



Renovar não é coisa de um só dia





Para além do sol



Adventoparte I



O Senhor está!

«Visão profética de Isaías, filho de Amós,
sobre Judá e Jerusalém:
No fim dos tempos
o monte do templo do Senhor estará firme,
será o mais alto de todos,
e dominará sobre as colinas.
Acorrerão a ele todas as gentes,
virão muitos povos e dirão:
‘Vinde, subamos à montanha do Senhor,
à casa do Deus de Jacob.

Ele nos ensinará os seus caminhos,
e nós andaremos pelas suas veredas;
porque de Sião sairá a lei,
e de Jerusalém, a palavra do Senhor.
Ele julgará as nações
e dará as suas leis a muitos povos,
os quais transformarão as suas espadas em relhas de arados,
e as suas lanças, em foices.
Uma nação não levantará a espada contra outra,
e não se adestrarão mais para a guerra.
Vinde, Casa de Jacob!
Caminhemos à luz do Senhor.’» (Is 2, 1-5)
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Dá‐nos um pouco de fé





Simplicidade

«Naqueles dias, apareceu João, o Baptista, a
pregar no deserto da Judeia.

Dizia: “Convertei-vos, porque está
próximo o Reino do Céu.”

Foi deste que falou o profeta Isaías,
quando disse:

“Uma voz clama no deserto:
Preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas.”

João trazia um traje de pêlos de camelo e um cinto de couro à
volta da cintura; alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre.»
(Mt 3, 1-4)
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Preparai o caminho



Deixarmo‐nos amar por Deus

«Bendito seja o Deus, Pai de Nosso Senhor
Jesus Cristo, que no alto do Céu nos abençoou
com toda a espécie de bênçãos espirituais em
Cristo. Foi assim que Ele nos escolheu em
Cristo antes da fundação do mundo, para
sermos santos e irrepreensíveis na sua
presença, no amor.» (Ef 1, 3-4)
«Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por
Deus a uma cidade da Galileia chamada

Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José,
da casa de David; e o nome da virgem era Maria. Ao entrar em
casa dela, o anjo disse-lhe: “Salve, ó cheia de graça, o Senhor está
contigo.” Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si
própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo: “Maria,
não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás-de conceber no
teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será
grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai
dar-lhe o trono de seu pai David, reinará eternamente sobre a casa
de Jacob e o seu reinado não terá fim.” Maria disse ao anjo:
“Como será isso, se eu não conheço homem?” O anjo respondeu-
lhe: “‘O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo
estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é
Santo e será chamado Filho de Deus. Também a tua parente
Isabel concebeu um filho na sua velhice e já está no sexto mês,
ela, a quem chamavam estéril, porque nada é impossível a Deus.”
Maria disse, então: “Eis a serva do Senhor, faça-se em mim
segundo a tua palavra.” E o anjo retirou-se de junto dela.» (Lc 1,
26-38)
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Oração do Papa Francisco à Imaculada Conceição





E se João dissesse “não”?

«Naquele tempo, João Baptista ouviu falar, na
prisão, das obras de Cristo e mandou-Lhe
dizer pelos discípulos: “És Tu Aquele que há
de vir ou devemos esperar outro?” Jesus
respondeu-lhes: “Ide contar a João o que
vedes e ouvis: os cegos veem, os coxos
andam, os leprosos são curados, os surdos
ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é
anunciada aos pobres. E bem-aventurado
aquele que não encontrar em Mim motivo de

escândalo”. Quando os mensageiros partiram, Jesus começou a
falar de João às multidões: “Que fostes ver ao deserto? Uma cana
agitada pelo vento? Então que fostes ver? Um homem vestido
com roupas delicadas? Mas aqueles que usam roupas delicadas
encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes ver então? Um
profeta? Sim – Eu vo-lo digo – e mais que profeta. É dele que está
escrito: ‘Vou enviar à tua frente o meu mensageiro, para te
preparar o caminho’. Em verdade vos digo: Entre os filhos de
mulher, não apareceu ninguém maior do que João Baptista. Mas o
menor no reino dos Céus é maior do que ele”.» (Mt 11, 2-11)
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Jesus vem renovar a face da terra

«Pede um sinal ao Senhor, teu Deus, quer nas
profundezas do abismo, quer lá em cima nas
alturas. (…) Por isso, o próprio Senhor vos
dará um sinal: Há-de a Virgem conceber e dar
à luz um filho, a quem porá o nome de
Emanuel». (Is 7)

«O nascimento de Jesus deu-se do seguinte
modo: Maria, sua mãe, tornara-se noiva de

José e, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida,
por virtude do Espírito Santo.
Mas José, o esposo dela, que era justo e não queria expô-la à
difamação, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim
pensado, quando lhe apareceu em um sonho o Anjo do Senhor,
que lhe disse: “José, filho de David, não tenhas receio de trazer
Maria, tua esposa para junto de ti, pois o que nela se gerou é
fruto do Espírito Santo. Dará à luz um Filho, ao qual porás o
nome de Jesus, pois Ele há-de salvar o seu povo dos seus
pecados”. (…) Assim que despertou do sono, José fez como lhe
ordenara o Anjo do Senhor e trouxe a esposa para junto de si.»
(Mt 1)
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Os cinco silêncios de São José









Natalparte II



Natal, finalmente!

«O povo que andava nas trevas viu uma grande
luz; para aqueles que habitavam nas sombras
da morte uma luz começou a brilhar…» (Is 9)
«Enquanto ali se encontravam, chegou o dia de
Maria dar à luz e teve o seu Filho primogénito.
Envolveu-O em panos e deitou-O numa
manjedoura, porque não havia lugar para eles
na hospedaria. Havia, naquela região, uns
pastores que viviam nos campos e guardavam

de noite os rebanhos. O Anjo do Senhor aproximou-se deles e a
glória do Senhor cercou-os de luz; e eles tiveram grande medo.
Disse-lhes o Anjo: “Não temais, porque vos anuncio uma grande
alegria para todo o povo: nasceu-vos hoje, na cidade de David, um
Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal:
encontrareis um Menino recém-nascido, envolto em panos e
deitado numa manjedoura”.» (Lc 2)
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A Família de Jesus

«Por aqueles dias, César Augusto decretou
que se promovesse um recenseamento em
todo o Império Romano. Assim, que todos
fossem inscrever-se, cada qual no seu próprio
povoado. Também José, foi a Belém, a cidade
de David, para inscrever-se, juntamente com
Maria, sua esposa. Ela encontrava-se grávida
e, enquanto ali estavam, cumpriu-se o tempo»
(Lc 2, 1-5)
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O Papa e a Sagrada Família



Começar de novo

«(…) Deus enviou o seu Filho, nascido de uma
mulher, nascido sob o domínio da Lei, para
resgatar os que se encontravam sob o domínio
da Lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.
E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos
corações o Espírito do seu Filho (…) já não és
escravo mas filho; e se és filho, és também
herdeiro, por graça de Deus.» (Gl 4, 4-7)
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Mãe



A Estrela que nos guia

«Tendo Jesus nascido em Belém, de Judá, no
tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do
Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: Onde
está o Rei dos Judeus que acaba de nascer?
Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-
lo. A esta notícia, o rei Herodes ficou
perturbado e toda Jerusalém com ele.
Convocou os príncipes dos sacerdotes e os
escribas do povo e indagou deles onde havia de

nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judeia, porque assim
foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de
modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o
chefe que governará Israel meu povo (Miq. 5, 2). Herodes, então,
chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época
exata em que o astro lhes tinha aparecido. E, enviando-os a
Belém, disse: Ide e informai-vos bem a respeito do menino.
Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu
também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei,
partiram. E eis que a estrela, que tinham visto no oriente, os foi
precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino e ali
parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria.
Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe.
Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus
tesouros, ofereceram-lhe como presentes: ouro, incenso e mirra.
Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para
sua terra por outro caminho.» (Mt 2, 1-11)
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“Em ti pus todo o meu agrado”

«Então, veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com
João, para ser baptizado por ele. João opunha-se,
dizendo: “Eu é que tenho necessidade de ser
baptizado por ti, e Tu vens a mim?” Jesus,
porém, respondeu-lhe: “Deixa por agora.
Convém que cumpramos assim toda a justiça.”
João, então, concordou. Uma vez baptizado,
Jesus saiu da água e eis que se rasgaram os céus,
e viu o Espírito de Deus descer como uma

pomba e vir sobre Ele. E uma voz vinda do Céu dizia: “Este é o
meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado”.» (Mt 3,
13-17)
«Eis o meu servo, que Eu amparo, o meu eleito, que Eu preferi.
Fiz repousar sobre ele o meu espírito” (…) Eu, o Senhor, chamei-
te por causa da justiça, segurei-te pela mão; formei-te e designei-te
como aliança de um povo e luz das nações.» (Is 42, 1.6)
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"Tu és o Meu Filho muito amado"









parte III



Acolher Deus e deixar‐se renovar
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