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Adventoparte I



Vigiar e orar: o caminho da
construção da esperança

«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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Convite à conversão do coração a Deus

«No décimo quinto ano do reinado do
imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos
era governador da Judeia, Herodes tetrarca
da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da
região da Itureia e Traconítide e Lisânias
tetrarca de Abilene, no pontificado de Anás e
Caifás, foi dirigida a palavra de Deus a João,
filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu

toda a zona do rio Jordão, pregando um baptismo 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)



A









“Deus faz maravilhas”

«Cantai ao Senhor um cântico novo, porque
Ele fez maravilhas.
Cantai ao Senhor um cântico novo,
pelas maravilhas que Ele operou.
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.» (Sl 98, 1-4)

«Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado
por Deus a uma cidade da Galileia chamada
Nazaré, a uma Virgem desposada com um

homem chamado José. O nome da Virgem era Maria. Tendo
entrado onde ela estava, disse o Anjo: “Ave, cheia de graça, o
Senhor está contigo”. Ela ficou perturbada com estas palavras
e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o Anjo: “Não
temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus.
Conceberás e darás à luz um Filho, a quem porás o nome de
Jesus. Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. O
Senhor Deus Lhe dará 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 isto, se eu não conheço
homem?”. O Anjo respondeu-lhe: “O Espírito Santo virá sobre ti
e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o
Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta
Isabel concebeu também um filho na sua velhice e este é o sexto
mês daquela a quem chamavam estéril; porque a Deus nada é
impossível”.
Maria disse então: “Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim
segundo a tua palavra”.» (Lc1, 26-38)
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Maravilhas fez em mim



Experimentemo‐nos alegres!

«Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente
vos digo: alegrai-vos. Seja de todos conhecida
a vossa bondade. O Senhor está próximo.
Não vos inquieteis com coisa alguma; mas em
todas as circunstâncias, apresentai os vossos
pedidos diante de Deus, com orações,
súplicas e acções de graças. E a paz de Deus,
que está acima de toda a inteligência, guardará
os vossos corações e os vossos pensamentos

em Cristo Jesus.»
(Fl 4, 4-7)
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Abraço de mãe

«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”. Maria disse, então: “A minha
alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu
Salvador”.»
(Lc 1, 39-47)
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Magnificat





Natalparte II



“Não temais, porque vos anuncio
uma grande alegria para todo o povo”

«Naqueles dias, saiu um decreto de César
Augusto, para ser recenseada toda a terra.
Este primeiro recenseamento efetuou-se
quando Quirino era governador da Síria.
Todos se foram recensear, cada um à sua
cidade. José subiu também da Galileia, da
cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de David,
chamada Belém, por ser da casa e da
descendência de David, a fim de se recensear
com Maria, sua esposa, que estava para ser

mãe. Enquanto ali se encontravam, chegou o dia de ela 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”. Imediatamente
juntou-se ao Anjo uma multidão do exército celeste, que louvava a
Deus, dizendo: “Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos
homens por Ele amados”.»
(Lc 2, 1-14)
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“Este menino veio para que muitos
caiam e se ergam”

«Os pais de Jesus iam todos os anos a
Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando Ele
fez doze anos, subiram até lá, como era
costume nessa festa. Quando eles
regressavam, passados os dias festivos, o
Menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que
seus pais o soubessem. Julgando que Ele
vinha na caravana, fizeram um dia de viagem
e começaram a procurá-l’O entre os parentes

e conhecidos. Não O encontrando, voltaram a Jerusalém, à sua
procura. Passados três dias, encontraram-n’O 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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Deixai‐vos transformar… em 2022

«O Senhor disse a Moisés: “Fala a Aarão e aos
seus filhos e diz-lhes: Assim abençoareis os
filhos de Israel, dizendo: ‘O Senhor te
abençoe e te proteja. O Senhor faça brilhar
sobre ti a sua face e te seja favorável. O
Senhor volte para ti os seus olhos e te
conceda a paz’. Assim invocarão o meu nome
sobre os filhos de Israel e Eu os abençoarei”.»
(Nm 6, 22-27)

«Irmãos: Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o
seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à Lei, para resgatar os
que estavam sujeitos à Lei e nos tornar seus filhos adotivos. E
porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito
de seu Filho, que clama: “Abbá! Pai!”. Assim, já não és escravo,
mas filho. E, se és filho, também és herdeiro, por graça de Deus.»
(Gl 4, 4-7)

«Naquele tempo, os pastores dirigiram-se apressadamente para
Belém e encontraram Maria, José e o Menino deitado na
manjedoura. Quando O viram, começaram a contar o que lhes
tinham anunciado sobre aquele Menino. E todos os que ouviam
admiravam-se do que os pastores diziam. Maria conservava todos
estes acontecimentos, meditando-os em seu coração. Os pastores
regressaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que
tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado.
Quando se completaram os oito dias para o Menino ser
circuncidado, 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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O MODELO DE PAZ DO PAPA FRANCISCO





Caminho de transformação

«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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Tu és o meu Filho muito amado!

««Diz o Senhor: “(…) 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, 1-4.6-7)

«Naquele tempo, o povo estava na expectativa
e todos pensavam em seus corações se João não seria o Messias.
João tomou a palavra e disse-lhes: “Eu batizo-vos com água, mas
vai chegar quem é mais forte do que eu, do qual não sou digno de
desatar as correias das sandálias. Ele batizar-vos-á com o Espírito
Santo e com o fogo”. Quando todo o povo recebeu o batismo,
Jesus também foi batizado; e, enquanto orava, o céu abriu-se e o
Espírito Santo desceu sobre Ele em forma corporal, como uma
pomba. E do céu fez-se ouvir uma voz: “Tu és o meu Filho muito
amado: em Ti pus toda a minha complacência”.»
(Lc 3, 15-16.21-22)



H













parte III



Esperança e proximidade



MENSAGEM DO PAPA PARA O I DIA MUNDIAL DOS AVÓS E
DOS IDOSOS (excertos)

4º domingo de julho – 25 de julho de 2021
«Eu estou contigo todos os dias»





Oração pelo primeiro Dia Mundial dos Avós e dos
Idosos



MENSAGEM DO PAPA PARA O DIA MUNDIAL DAS
MISSÕES DE 2021







A MISSÃO VERBUM DEI NA CIDADE DO MÉXICO









Mensagem de encerramento do III Simpósio
Internacional da Família Verbum Dei
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