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Adventoparte I



Que o mar nos abrace!

«Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discípulos: “Como aconteceu nos dias de
Noé, assim sucederá na vinda do Filho do
homem. Nos dias que precederam o dilúvio,
comiam e bebiam, casavam e davam em
casamento, até ao dia em que Noé entrou na
arca; e não deram por nada, até que veio o
dilúvio, que a todos levou. Assim será
também na vinda do Filho do homem. Então,

de dois que estiverem no campo, um será tomado e outro
deixado; de duas mulheres que estiverem a moer com a mó, uma
será tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis
em que dia virá o vosso Senhor. Compreendei isto: se o dono da
casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante
e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai vós também
preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho
do homem”.»
(Mt 24, 37-44)
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Abraçar o Mar



«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.»
(Is 11, 1-9)

«Irmãos: Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa
instrução, a fim de que, pela paciência e consolação que vêm das
Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da paciência e da

“Deixar‐nos conduzir pelo Menino”
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consolação vos conceda que alimenteis os mesmos sentimentos
uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, numa só
alma e com uma só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de Nosso Senhor
Jesus Cristo.
Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como Cristo vos acolheu,
para glória de Deus.»
(Rm 15, 4-7)







PARA DIZER JUNTO À MANJEDOURA



Um sim que vem da escuta

«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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Caminhos de saída para o encontro
com o Senhor?

«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 – é 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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Maria levantou‐se



Eu acredito!

«Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim:
Maria, sua mãe, estava desposada com José;
antes de coabitarem, notou-se que tinha
concebido pelo poder do Espírito Santo. José,
seu esposo, que era um homem justo e não
queria difamá-la, resolveu deixá-la
secretamente. Andando ele a pensar nisto, eis
que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos
e lhe disse “José, filho de David, não temas

receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do
Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de
Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus pecados.” Tudo isto
aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo
profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho: e hão
de chamá-lo Emanuel, que quer dizer Deus connosco.
Despertando do sono, José fez como lhe ordenou o anjo do
Senhor, e recebeu sua esposa.»
(Mt 1, 18-24)
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Oração a São José





Natalparte II



O Verbo fez‐se carne e habitou entre nós

«Muitas vezes e de muitos modos falou Deus
antigamente aos nossos pais, pelos Profetas.
Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por
seu Filho, a quem fez herdeiro de todas as
coisas e pelo qual também criou o universo.
Sendo o Filho esplendor da sua glória e
imagem da sua substância, tudo sustenta com
a sua palavra poderosa. Depois de ter
realizado a purificação dos pecados, sentou-Se

à direita da Majestade no alto dos Céus e ficou tanto acima dos
Anjos quanto mais sublime que o deles é o nome que recebeu em
herança. A qual dos Anjos, com efeito, disse Deus alguma vez:
“Tu és meu Filho, Eu hoje Te gerei”? E ainda: “Eu serei para Ele
um Pai e Ele será para Mim um Filho”? E de novo, quando
introduziu no mundo o seu Primogénito, disse: “Adorem-n’O
todos os Anjos de Deus”.» (Hb 1, 1-6)

«No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo
era Deus. No princípio, Ele estava com Deus. Tudo se fez por
meio d’Ele e sem Ele nada foi feito. N’Ele estava a vida e a vida
era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a
receberam. Apareceu um homem enviado por Deus, chamado
João. Veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim
de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas
veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira,
que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Estava no mundo e
o mundo, que foi feito por Ele, não O conheceu. Veio para o que
era seu e os seus não O receberam. Mas àqueles que O receberam
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e acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem
filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade
da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo
fez-Se carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória
que Lhe vem do Pai como Filho Unigénito, cheio de graça e de
verdade. João dá testemunho d’Ele, exclamando: “É deste que eu
dizia: ‘O que vem depois de mim passou à minha frente, porque
existia antes de mim’”. Na verdade, foi da sua plenitude que
todos nós recebemos graça sobre graça. Porque, se a Lei foi dada
por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus
Cristo. A Deus, nunca ninguém O viu. O Filho Unigénito, que
está no seio do Pai, é que O deu a conhecer.» (Jo 1, 1-18)





Aceita a tua identidade de filho de Deus



Honra o pai e a mãe

«Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou
sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra
seu pai obtém o perdão dos pecados e
acumula um tesouro quem honra sua mãe.
Quem honra o pai encontrará alegria nos
seus filhos e será atendido na sua oração.
Quem honra seu pai terá longa vida, e quem
lhe obedece será o conforto de sua mãe.
Filho, ampara a velhice do teu pai e não o

desgostes durante a sua vida. Se a sua mente enfraquece, sê
indulgente para com ele e não o desprezes, tu que estás no vigor
da vida, porque a tua caridade para com teu pai nunca será
esquecida e converter-se-á em desconto dos teus pecados.»
(Sir 3, 3-7.14-17a)
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Partir a toda a pressa
para a casa do Senhor

«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.»
(Nm 6, 24-26)

«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
adoptivos. 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.»
(Lc 2, 16-20)
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Não Tenho Pressa



«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)

Os Caminhos de Deus
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Minha Mãe, uma estrela!



”Chamados para construir
a família humana”

«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, 1-4. 6-7)
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“Chamados para construir a família humana”









parte III



Introdução





Querida Comunidade, esta é a Partilha







Quais os impactos?











MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA O VI DIA MUNDIAL DOS
POBRES (excertos)

XXXIII Domingo do Tempo Comum – 13 de novembro de 2022
“Jesus Cristo fez‐Se pobre por vós” (cf. 2 Cor 8, 9)















Família Missionária Verbum Dei
Uma Família
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