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Adventoparte I



É Advento, tempo para
levantarmos a cabeça!
«Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discípulos: “Haverá sinais no sol, na lua e nas
estrelas e, na terra, angústia entre as nações,
aterradas com o rugido e a agitação do mar.
Os homens morrerão de pavor, na expectativa
do que vai suceder ao universo, pois as forças
celestes serão abaladas. Então, hão-de ver o
Filho do homem vir numa nuvem, com
grande poder e glória. Quando estas coisas
começarem a acontecer, erguei-vos e levantai

a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tende cuidado
convosco, não suceda que os vossos corações se tornem pesados
pela intemperança, a embriaguez e as preocupações da vida, e
esse dia não vos surpreenda subitamente como uma armadilha,
pois ele atingirá todos os que habitam a face da terra. Portanto,
vigiai e orai em todo o tempo, para que possais livrar-vos de tudo
o que vai acontecer e comparecer diante do Filho do homem”.»
(Lc 21, 25-28. 34-36)
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O cristão deve ser otimista







A lei do movimento

«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)



A





Nossa Senhora



Tempo de partida

«No décimo quinto ano do reinado do
imperador Tibério (…) foi dirigida a palavra
de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto.
E ele percorreu toda a zona do rio Jordão,
pregando um batismo de penitência para a
remissão dos pecados, como está escrito no
livro dos oráculos do profeta Isaías: “Uma
voz clama no deserto: ‘Preparai o caminho do
Senhor, endireitai as suas veredas. Sejam
alteados todos os vales e abatidos os montes e

as colinas; endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as
veredas escarpadas; e toda a criatura verá a salvação de Deus’.”»
(Lc 3,1-6)
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Ser estrada de Advento!

«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
baptizados 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.” Estando o povo na expectativa e pensando
intimamente se ele não seria o Messias, João disse a todos: “Eu
baptizo-vos em água, mas vai chegar alguém mais forte do que
eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele
há-de baptizar-vos no Espírito Santo e no fogo. Tem na mão a pá
de joeirar, para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro;
mas queimará a palha num fogo inextinguível.” E, com estas e
muitas outras exortações, anunciava a Boa-Nova ao povo.»
(Lc 3, 10-18)
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Eu acredito!

«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)
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Consagração a Nossa Senhora



Natalparte II



Contemplar a missão

«Naquele tempo, quando os Anjos se
afastaram dos pastores em direcção ao Céu,
começaram estes a dizer entre si: “Vamos até
Belém, vamos ao que dizem ter sucedido e que
o Senhor nos deu a conhecer.” Partiram então
a toda a pressa e encontraram Maria e José, e o
menino deitado na manjedoira. Assim que O
viram, começaram a contar o que lhes tinham
anunciado sobre aquele Menino. E todos os

que ouviram se admiraram com aquilo que os pastores lhes
disseram. Maria fixava todas estas palavras e pensava nelas no
íntimo do coração. Então, os pastores regressaram e davam glória
e louvores a Deus, por tudo o que tinham visto e escutado,
conforme lhes haviam dito.»
(Lc 2, 15-20)
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“Família, deixa‐te guiar pelo Espírito”

«Felizes os que esperam no Senhor
E seguem os seus caminhos.» (Sl 127)
«Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus,
santos e amados, de entranhas de
misericórdia, de benignidade, humildade,
mansidão, longanimidade;
Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-
vos uns aos outros, se alguém tiver queixa
contra outro; assim como Cristo vos perdoou,

assim fazei vós também.
E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da
perfeição.
E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um
corpo, domine em vossos corações; e sede agradecidos.
A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a
sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com
salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com
graça em vosso coração.
E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome
do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Vós, mulheres, estai sujeitas a vossos próprios maridos, como
convém no Senhor.
Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra
elas.
Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é
agradável ao Senhor.
Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o
ânimo.» (Cl 3, 12-21)
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Família, lugar de perdão...



Tudo passa, mas algo permanece

«Naquele tempo, os pastores foram, correndo,
a Belém e encontraram Maria, José, e o
Menino deitado na manjedoura. Tendo-O
visto, contaram o que lhes haviam dito
daquele Menino. Todos os que ouviam se
admiravam do que lhes diziam os pastores; e
Maria conservava todas estas coisas,
meditando-as no seu coração.
Os pastores voltaram, dando glória e louvor a

Deus pelo que haviam visto e ouvido; tudo como lhes haviam
dito.
Ao cumprirem-se os oito dias, era altura de circuncidar o Menino,
e puseram-Lhe o nome de Jesus, como Lhe tinha chamado o
anjo, antes da Sua conceção.» (Lc 2, 16-21)
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“Vimos a Sua estrela…”

«Tendo Jesus nascido em Belém, 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. Reunindo os sumos
sacerdotes e escribas, perguntou-lhes onde
devia nascer o Messias. Eles responderam:

“Em Belém da Judeia; foi escrito pelo profeta: ‘E tu, Belém, terra
de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades
da Judeia; porque de ti vai sair o Príncipe que há de apascentar o
Meu povo de Israel’.” Então, Herodes mandou chamar
secretamente os magos e pediu-lhes informações exatas 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”. 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. Ao ver a
estrela, sentiram imensa alegria. E, entrando, viram o Menino com
Maria, Sua Mãe. Prostrando-se, adoraram-No e ofereceram-Lhe
presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos que não
voltassem junto de Herodes, regressaram por outro caminho.»
(Mt 2, 1-12)
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Ser tocado pelo Espírito Santo

«Diz o Senhor: “Eis o meu servo, a quem Eu
protejo, o meu eleito, enlevo da minha alma.
Sobre ele fiz repousar o meu espírito, para
que leve a justiça às nações. Não gritará, nem
levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças;
não quebrará a cana fendida, nem apagará a
torcida que ainda fumega: proclamará
fielmente a justiça. Não desfalecerá nem
desistirá, enquanto não estabelecer a justiça

na terra, a doutrina que as ilhas longínquas esperam. Fui Eu, o
Senhor, que te chamei segundo a justiça; tomei-te pela mão,
formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações, para
abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e da
prisão os que habitam nas trevas”.»
(Is 42)

«Naquele tempo, João começou a pregar, dizendo: “Vai chegar
depois de mim quem é mais forte do que eu, diante do qual eu
não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas
sandálias. Eu batizo na água, mas Ele batizar-vos-á no Espírito
Santo”. Sucedeu que, naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da
Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. Ao subir da água,
viu os céus rasgarem-se e o Espírito, como uma pomba, descer
sobre ele. E dos céus ouviu-se uma voz: “Tu és o meu Filho
muito amado, em Ti pus toda a minha complacência”.»
(Mc 1)
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Um coração Ligado



parte III







MENSAGEM DE SUA SANTIDADE O PAPA FRANCISCO
PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES DE 2018

[21 de outubro de 2018]

«Juntamente com os jovens, levemos o
Evangelho a todos»











ABERTURA DA XV ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SÍNODO DOS BISPOS

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO NA ABERTURA DO SÍNODO
Auditório do Sínodo

Quarta‐feira, 3 de outubro de 2018















Assim será a tua descendência
Jaime Bonet

Tema 13 – A projeção da nossa fé
Quarta‐feira, 19/08/1981









Próximas Atividades da Família Missionária Verbum Dei
Lisboa
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Família Missionária Verbum Dei
Uma Família

Três Ramos






