
«Assim como o Pai Me enviou, Eu vos envio a vós»
Jo 20, 21

Um primeiro passo





Um primeiro passo



“Um primeiro passo” soa‐me a envio





Senhor, ensina‐nos a rezar!







Adventoparte I



Senhor, Tu vieste por nós

«Como foi nos dias de Noé, assim acontecerá
na vinda do Filho do Homem. Nos dias que
precederam o dilúvio, comia-se, bebia-se, os
homens casavam e as mulheres eram dadas
em casamento, até ao dia em que Noé entrou
na Arca; e não deram por nada até chegar o
dilúvio, que a todos arrastou. Assim será
também a vinda do Filho do Homem. Então,
estarão dois homens no campo: um será
levado e outro deixado; duas mulheres estarão

a moer no mesmo moinho: uma será levada e outra deixada.
Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor.
Ficai sabendo isto: Se o dono da casa soubesse a que horas da
noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a
casa. Por isso, estai também preparados, porque o Filho do
Homem virá na hora em que não pensais.»
(Mt 24, 37-44)
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A interrupção





Imaculada Conceição
«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)



E a história repete‐se…

«Naquele dia, sairá um ramo do tronco de
Jessé e um rebento brotará das suas raízes.
Sobre ele repousará o espírito do Senhor:
espírito de sabedoria e de inteligência, espírito
de conselho e de fortaleza, espírito de
conhecimento e de temor de Deus. Animado
assim do temor de Deus, não julgará segundo
as aparências, nem decidirá pelo que ouvir
dizer. Julgará os infelizes com justiça e com
sentenças retas os humildes do povo. Com o

chicote da sua palavra atingirá o violento e com o sopro dos seus
lábios exterminará o ímpio. A justiça será a faixa dos seus rins e a
lealdade a cintura dos seus flancos. O lobo viverá com o cordeiro
e a pantera dormirá com o cabrito; o bezerro e o leãozinho
andarão juntos e um menino os poderá conduzir. A vitela e a ursa
pastarão juntamente, suas crias dormirão lado a lado; e o leão
comerá feno como o boi. A criança de leite brincará junto ao
ninho da cobra e o menino meterá a mão na toca da víbora. Não
mais praticarão o mal nem a destruição em todo o meu santo
monte: o conhecimento do Senhor encherá o país, como as águas
enchem o leito do mar. Nesse dia, a raiz de Jessé surgirá como
bandeira dos povos; as nações virão procurá-la e a sua morada
será gloriosa.»
(Is 11, 1-10)
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A Rotina não Basta ao Coração do Homem



Alegria!

«Alegrem-se o deserto e o descampado,
rejubile e floresça a terra árida, cubra-se de
flores como o narciso, exulte com brados de
alegria. Ser-lhe-á dada a glória do Líbano, o
esplendor do Carmelo e do Saron. Verão a
glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus.
Fortalecei as mãos fatigadas e robustecei os
joelhos vacilantes. Dizei aos corações
perturbados: “Tende coragem, não temais: Aí
está o vosso Deus, vem para fazer justiça e

dar a recompensa. Ele próprio vem salvar-vos”. Então se abrirão
os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos.
Então o coxo saltará como um veado e a língua do mudo cantará
de alegria. Voltarão os que o Senhor libertar, hão de chegar a Sião
com brados de alegria, com eterna felicidade a iluminar-lhes o
rosto. Reinarão o prazer e o contentamento e acabarão a dor e os
gemidos.»
(Is 35, 1-6a. 10)
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Jesus está quase a nascer!
Abre os braços!

«O nascimento de Jesus deu-se do seguinte
modo: Maria, sua Mãe, noiva de José, antes de
terem vivido em comum, encontrara-se
grávida por virtude do Espírito Santo. Mas
José, seu esposo, que era justo e não queria
difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo.
Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu
num sonho o Anjo do Senhor, que lhe disse:
“José, filho de David, não temas receber

Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito
Santo. Ela dará à luz um Filho e tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus,
porque Ele salvará o povo dos seus pecados”. Tudo isto
aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do
Profeta, que diz: “A Virgem conceberá e dará à luz um Filho, que
será chamado ‘Emanuel’, que quer dizer ‘Deus connosco’”.
Quando despertou do sono, José fez como o Anjo do Senhor lhe
ordenara e recebeu sua esposa.»
(Mt 1,18-24)
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«É esta a festa que agrada a Deus?
De que Natal gostaria Ele?»









Natalparte II



Neste Natal, contempla o presépio!

«Naqueles dias foi promulgado um decreto de
César Augusto, determinando o
recenseamento do mundo inteiro. Este
recenseamento, o primeiro que se fez, foi
efetuado quando Quirino governava a Síria. E
todos iam recensear-se, cada um em sua
cidade. Também José subiu de Nazaré, na
Galileia, para a cidade de Davi, chamada
Belém, na Judeia, porque era da casa e da
família de Davi, a fim de recensear-se

juntamente com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto
estavam lá, completaram-se os dias da gestação. E Maria deu à luz
seu filho primogênito; envolveu-o em faixas e o deitou num
presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia
na mesma região pastores que estavam nos campos e guardavam
seu rebanho no decorrer da noite. Apresentou-se junto deles um
anjo do Senhor, e a glória do Senhor os envolveu de luz; ficaram
com muito medo, mas o anjo lhes disse: “Não tenhais medo, pois
vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo: Hoje,
na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo
Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um menino envolto
em faixas e deitado num presépio”. No mesmo instante, juntou-se
ao anjo grande multidão do exército celeste, louvando a Deus e
dizendo: “Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens
por ele amados”. Quando os anjos os deixaram, voltando para o
céu, os pastores disseram entre si: “Vamos até Belém, para ver o
que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer”. Os pastores
foram depressa e encontraram Maria, José e o menino deitado no



presépio. Quando o viram, contaram o que lhes fora dito a
respeito daquele menino. E todos os que ouviam se admiravam
das coisas que lhes diziam os pastores. Maria, porém, conservava
todas estas recordações, meditando-as em seu coração. Depois, os
pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que
tinham ouvido e visto, conforme o que lhes fora dito.»
(Lucas 2, 1-20)

«Como são belos sobre os montes os pés do
mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa
nova, que proclama a salvação e diz: “o teu
Deus é rei.” (…) soltam brados de alegria,
porque vêem com os próprios olhos o
Senhor que volta, o Senhor consola o seu
povo, resgata Jerusalém (…) e todos os
confins da terra verão a salvação do nosso
Deus.»
(Is 52, 7-10)
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Família à escuta da Palavra de Deus

«Depois de partirem, o anjo do Senhor
apareceu em sonhos a José e disse-lhe:
“Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge
para o Egipto e fica lá até que eu te avise, pois
Herodes procurará o menino para o matar”.
E ele levantou-se de noite, tomou o menino e
sua mãe e partiu para o Egipto,
permanecendo ali até à morte de Herodes.
Assim se cumpriu o que o Senhor anunciou

pelo profeta: Do Egipto chamei o meu filho.
Morto Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, no
Egipto, e disse-lhe: “Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai
para a terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra
a vida do menino.” Levantando-se, ele tomou o menino e sua
mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, tendo ouvido dizer
que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai,
teve medo de ir para lá. Advertido em sonhos, retirou-se para a
região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré;
assim se cumpriu o que foi anunciado pelos profetas: Ele será
chamado Nazareno.»
(Mt 2.13-15.19-23)
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Oração à Sagrada Família



Deus no centro…
…o desafio e convite para um novo ano

«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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Viemos do Oriente adorar o Rei

«Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na
Judeia, no tempo de Herodes, eis que alguns
magos do Oriente chegaram a Jerusalém,
perguntando: “Onde está o rei dos judeus,
que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela
no Oriente e viemos adorá-lo.”
Ao saber disso, o rei Herodes ficou
perturbado assim como toda a cidade de
Jerusalém. Reunindo todos os sumos

sacerdotes e os mestres da Lei, perguntava-lhes onde o Messias
deveria nascer. Eles responderam: “Em Belém, na Judeia, pois
assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo
algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti
sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo.
Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber
deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os
enviou a Belém, dizendo: “Ide e procurai obter informações
exatas sobre o menino. E, quando o encontrardes, avisai-me, para
que também eu vá adorá-lo.”
Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinham
visto no Oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde
estava o menino.
Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito
grande.
Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe.
Ajoelharam-se diante dele, e o adoraram. Depois abriram seus
cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra.
Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para
a sua terra, seguindo outro caminho.» (Mt 2,1-12)
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Um coração criativo



Ser filho, ser irmão: uma missão
para toda a vida

«E uma voz vinda do Céu dizia: “Este é o
meu Filho muito amado, no qual pus todo o
meu agrado”.»
(Mt 3, 17)

«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)

«Sabeis o que ocorreu em toda a Judeia, a começar pela Galileia,
depois do batismo que João pregou: como Deus ungiu com o
Espírito Santo e com o poder a Jesus de Nazaré, o qual andou de
lugar em lugar, fazendo o bem e curando todos os que eram
oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele.»
(At 10, 37-38)
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“Ora, eu vi e dou testemunho”

«Naquele tempo, João Baptista viu Jesus, que
vinha ao seu encontro, e exclamou:
“Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo. É Dele que eu dizia: ‘Depois de
mim vem um homem, que passou à minha
frente, porque era antes de mim’. Eu não O
conhecia, mas foi para Ele Se manifestar a
Israel que eu vim batizar na água”.
João deu ainda mais este testemunho: “Eu vi

o Espírito Santo descer do Céu como uma pomba e permanecer
sobre Ele. Eu não O conhecia, mas quem me enviou a batizar na
água é que me disse:
‘Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer é
que batiza no Espírito Santo’.
Ora, eu vi e dou testemunho de que Ele é o Filho de Deus”.»
(Jo 1, 29-34)
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Introdução

CARTA APOSTÓLICA “APERUIT ILLIS” DO PAPA FRANCISCO
PELA QUAL SE INSTITUI O DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS

(excertos)









parte III



Introdução



PARTILHA ‐ 25 ANOS DE CASAMENTO

Bilhete de Identidade

Antes



A nossa história a 3 e a 5





25 anos depois…
A fé é o tesouro



Deus é quem garante o amor

A promessa



A comunidade

Fecundidade





Testemunho Missão Oliveira do Hospital
(missa 19.10.2019)













Próximas Atividades da Família Missionária Verbum Dei
Lisboa



Família Missionária Verbum Dei
Uma Família

Três Ramos




