
«Vai e faz tu também o mesmo»

Ser Rosto
da vontade

de Deus
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Ser rosto da vontade de Deus
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Ser rosto, não ideia
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Deus faz‐se outro em Jesus
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Adventoparte I
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Viver de pé

«Haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas; e,
na Terra, angústia entre os povos, aterrados
com o bramido e a agitação do mar, os
homens morrerão de pavor, na expectativa
do que vai acontecer ao universo, pois as
forças celestes serão abaladas. Então, hão de
ver o Filho do Homem vir numa nuvem com
grande poder e glória. Tende cuidado
convosco; que os vossos corações não se
tornem pesados com a devassidão, a

embriaguez e as preocupações da vida, e que esse dia não caia
sobre vós, subitamente, como um laço; pois atingirá todos os que
habitam a terra inteira. Velai, pois, orando continuamente, a fim
de terdes força para escapar a tudo o que vai acontecer e
aparecerdes firmes diante do Filho do Homem» (Lc 21,25-28.34-
36)
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Caminha como quem confia!

«(…) É uma oração que faço com alegria, por
causa da vossa participação no anúncio do
Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E
é exatamente nisto que ponho a minha
confiança: aquele que em vós deu início a
uma boa obra há de levá-la ao fim, até ao dia
de Cristo Jesus. (…) Pois Deus é minha
testemunha de quanto anseio por todos vós,
com a afeição de Cristo Jesus. E é por isto

que eu rezo: para que o vosso amor aumente ainda mais e mais
em sabedoria e toda a espécie de discernimento, para vos
poderdes decidir pelo que mais convém, e assim sejais puros e
irrepreensíveis para o dia de Cristo, repletos do fruto da justiça,
daquele que vem por Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus.»
(Fl 1, 4-6.8-11)
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Acredita em Ti Mesmo
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É preciso parar, escutar, interiorizar
e treinar

«“Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e,
como estava nu, tive medo e escondi-me”.
Disse Deus: “Quem te deu a conhecer que
estavas nu? Terias tu comido dessa árvore, da
qual te proibira comer?”
Adão respondeu “A mulher que me destes por
companheira deu-me do fruto da árvore e eu
comi”.
O Senhor Deus perguntou à mulher: “Que

fizeste?”
E a mulher respondeu: “A serpente enganou-me e eu comi”»
(Gn 3,9-15.20)
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Alegremo‐nos, confiemos e oremos

«E as multidões perguntavam-lhe: “Que
devemos, então, fazer?” Respondia-lhes:
“Quem tem duas túnicas reparta com quem
não tem nenhuma, e quem tem mantimentos
faça o mesmo.” Vieram também alguns
cobradores de impostos, para serem
batizados e disseram-lhe: “Mestre, que
havemos de fazer?” Respondeu-lhes: “Nada
exijais além do que vos foi estabelecido.” Por

sua vez, os soldados perguntavam-lhe: “E nós, que devemos
fazer?” Respondeu-lhes: “Não exerçais violência sobre ninguém,
não denuncieis injustamente e contentai-vos com o vosso soldo.”»
(Lc 3,10-14)
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Para haver Natal este Natal
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Receber Maria, acolher Jesus!

«Mas tu, Belém-Efrata, tão pequena entre as
famílias de Judá, é de ti que me há-de sair
aquele que governará em Israel. As suas
origens remontam aos tempos antigos, aos
dias de um passado longínquo. Por isso, Deus
abandonará o seu povo até ao tempo em que
der à luz aquela que há-de dar à luz, e em que
o resto dos seus irmãos há-de voltar para junto
dos filhos de Israel. Ele permanecerá firme e

apascentará o seu rebanho com a força do Senhor e com a
majestade do nome do Senhor, seu Deus. Estarão tranquilos,
porque ele será grande até aos confins da terra. Ele próprio será a
paz. Se a Assíria vier ao nosso país e calcar aos pés os nossos
palácios.» (Mq 5,1-4a)
«Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa
para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de
Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de
Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia
do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: «Bendita és
tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E donde
me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Pois,
logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino
saltou de alegria no meu seio. Feliz de ti que acreditaste, porque
se vai cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor.» (Lc
1,39-45)



26

C



27



28



29

Natalparte II
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Eu estou contigo e amo‐te:
Vai e faz tu também o mesmo!

«No princípio havia o Verbo; o Verbo estava
em Deus, e o Verbo era Deus. No princípio Ele
estava em Deus.
Por Ele é que tudo começou a existir; e sem
Ele nada veio à existência.
Nele é que estava a Vida de tudo o que veio a
existir. E a Vida era a Luz dos homens. A Luz
brilhou nas trevas, mas as trevas não a
receberam.

Apareceu um homem, enviado por Deus, que se chamava João.
Este vinha como testemunha, para dar testemunho da Luz e todos
crerem por meio dele. Ele não era a Luz, mas vinha para dar
testemunho da Luz.
O Verbo era a Luz verdadeira, que, ao vir ao mundo, a todo o
homem ilumina.
Ele estava no mundo e por Ele o mundo veio à existência, mas o
mundo não o reconheceu.
Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a
quantos o receberam, aos que nele crêem, deu-lhes o poder de se
tornarem filhos de Deus.
Estes não nasceram de laços de sangue, nem de um impulso da
carne, nem da vontade de um homem, mas sim de Deus. E o
Verbo fez-se homem e veio habitar connosco.
E nós contemplámos a Sua glória, a glória que possui como Filho
Unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade (…)
Sim, todos nós participamos da Sua plenitude, recebendo graças
sobre graças. É que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a
verdade vieram-nos por Jesus Cristo. (…)» (Jo 1, 1-1 )
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Festa da Sagrada Família!

«Não O encontrando, voltaram a Jerusalém, à
sua procura. Passados três dias, encontraram-
nO no templo, sentado no meio dos doutores, a
ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles
que O ouviam estavam surpreendidos com a
sua inteligência e as suas respostas.
Quando viram Jesus, seus pais ficaram
admirados; e sua Mãe disse-Lhe: “Filho, porque
procedeste assim connosco? Teu pai e eu

andávamos aflitos à tua procura”. Jesus respondeu-lhes: “Porque
Me procuráveis? Não sabíeis que Eu devia estar na casa de meu
Pai?”.
Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus
desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso.
Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração.
E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, diante
de Deus e dos homens.» (Lc 2,41-52)
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Ser morada de Deus no mundo

«Foram apressadamente e encontraram Maria,
José e o menino deitado na manjedoura.
Depois de terem visto, começaram a divulgar o
que lhes tinham dito a respeito daquele menino.
Todos os que ouviram se admiravam do que
lhes diziam os pastores. Quanto a Maria,
conservava todas estas coisas, ponderando-as
no seu coração.
E os pastores voltaram, glorificando e

louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido,
conforme lhes fora anunciado. Quando se completaram os oito
dias, para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus
indicado pelo anjo antes de ter sido concebido no seio materno.»
( Lc 2,16-21)
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Oração “Maria Passa na Frente”
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Luz que brilha na noite

«Levanta os olhos e vê à tua volta» (Is 60,4)
«Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no
tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém
uns magos vindos do Oriente. E perguntaram:
“Onde está o rei dos judeus que acaba de
nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e
viemos adorá-lo.” Ao ouvir tal notícia, o rei
Herodes perturbou-se e toda a Jerusalém com
ele. E, reunindo todos os sumos sacerdotes e

escribas do povo, perguntou-lhes onde devia nascer o Messias.
Eles responderam: “Em Belém da Judeia, pois assim foi escrito
pelo profeta (...)” Então Herodes mandou chamar secretamente
os magos e pediu-lhes informações exactas sobre a data em que a
estrela lhes tinha aparecido. E, enviando-os a Belém, disse-lhes:
“Ide e informai-vos cuidadosamente acerca do menino; e, depois
de o encontrardes, vinde comunicar-mo para eu ir também
prestar-lhe homenagem.” Depois de ter ouvido o rei, os magos
puseram-se a caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente ia
adiante deles, até que, chegando ao lugar onde estava o menino,
parou.» (Mt 2,1-2)
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Eu escolhi‐te:
Vai e faz tu também o mesmo!
«“Eis o meu servo, que Eu amparo, o meu
eleito, que Eu preferi.
Fiz repousar sobre ele o meu espírito, para que
leve às nações a verdadeira justiça.
Ele não gritará, não levantará a voz, não clamará
nas ruas.
Não quebrará a cana rachada, não apagará a
mecha que ainda fumega.
Anunciará com toda a fidelidade a verdadeira

justiça.
Não desanimará, nem desfalecerá, até estabelecer na terra o
direito, as leis que os povos das ilhas esperam dele.
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;
para abrires os olhos aos cegos, para tirares do cárcere os
prisioneiros, e da prisão, os que vivem nas trevas.» (Is 42,1-4.6-7)
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Não tenhas medo...
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parte III
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Carta do Papa Francisco para o Jubileu
da Misericórdia
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Próximas Atividades da Família Missionária Verbum
Dei ‐ Lisboa
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Próximas Atividades da Família Missionária Verbum
Dei ‐ Lisboa
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Próximas Atividades da Família Missionária Verbum
Dei ‐ Lisboa
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Próximas Atividades da Família Missionária Verbum
Dei ‐ Lisboa
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Família Missionária Verbum Dei
Uma Família

Três Ramos






