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Segunda-feira, 03 de dezembro 2018

ADVENTO – 1ª semana
INTRODUÇÃO
O Advento é um tempo forte da Liturgia que prepara para a celebração do encontro de Deus com a Humanidade
no nascimento do Filho de Deus. Para nos preparar para esse grande Encontro, o Advento é um caminho de
encontros.

TEXTO
“Erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tende cuidado convosco, não suceda
que os vossos corações se tornem pesados… Portanto, vigiai e orai em todo o tempo. (Cf. Lc 21, 25-36)”

Ao acender a 1ª vela da Coroa de Advento (para quem tem bom dia na capela – 7º ano); para os restantes,
adapta-se a REFLEXÃO abaixo.

REFLEXÃO
Ao iniciar o tempo de Advento, escutámos no Evangelho o apelo de Jesus: “Vigiai e orai em todo o tempo”. Para
vivermos este tempo como um caminho de encontros, começamos por nos encontrarmos com Deus na oração. O
desafio é rezarmos: termos todos os dias algum tempo para o nosso encontro com Deus. E como sinal de nos
deixarmos iluminar por esse encontro, trazermos para a Missa do próximo fim-de-semana uma estrela como sinal
de termos acolhida a luz de Jesus.

ORAÇÃO
Senhor, ao iniciar este tempo do Advento, acendemos a primeira vela desta Coroa.
1 - Nós te pedimos que ela ilumine o caminho que nos leva ao encontro com Jesus. A vela acesa é sinal da nossa
fé, chama que se alimenta na oração, na súplica e intercessão, na adoração e no louvor.
2 - Senhor, nós te pedimos: fortalece a certeza de que nos escutas e nos envolves com a tua palavra de bênção e
de misericórdia. Faz-nos crescer no desejo de estar contigo nesse encontro íntimo que é a oração. Isto te pedimos
por nosso Senhor, Jesus Cristo, Luz do mundo, na unidade do Espírito Santo. Ámen.

Canto Vem, Senhor, oh, vem Senhor| Vem, ó Jesus vem |Vem reinar no meu coração | Vem, ó Jesus vem

Terça-feira, 04 de dezembro 2018

EXAME DE CONSCIÊNCIA I Advento: «…não suceda que os vossos corações se tornem pesados…»
(projetar)

1. Parados… sem vida e sem força para continuar … Parados… Parados… Parados! Sem forças para quebrar as
correntes do MAL.
2. O mundo desaba à nossa volta… sempre que algo sai do controle; sempre que algo é como não planeamos;
sempre que distraidamente um pormenor nos passa ao lado e perdemos o chão, os alicerces, o teto; sempre
que permitimos ficar presos ao mundo e às “desgraças” engraçadas que destabilizam a nossa vida!
3. Fechados e parados! Escravos!
4. Aniquilamos a hipótese de Ser mais! A aventura de Ser Alguém! Com medo, sem tempo, com dúvidas!

Vamos caminhar? Então, vamos OLHAR a imagem e ver as correntes que nos aprisionam


os maus costumes que podemos até ostentar como sinal de fortaleza…



a falta de respeito pelas pessoas, por ti próprio, pelos teus dons, pelo teu corpo



o afastamento de Deus, oração, missa



A preguiça no cumprimento do dever



A indiferença, a mentira, o orgulho…

FICA CONTIGO A CERTEZA DE QUE DEUS TE ESPERA NO SACRAMENTO DO PERDÃO PARA AQUELE
ABRAÇO DE MISERICÓRDIA DE QUE PRECISAS.

Quarta-feira, 05 de dezembro 2018

ESPERO

Por quem espero eu neste advento?
Por um mega presente?
Por um familiar? Amigos?
Conforto e boa mesa natalícia?

SÓ? Só esperas por isto? Só é Natal porque Jesus nasceu? Dá-lhe espaço.
ORAÇÃO
Nas tuas mãos, Senhor, coloco o pouco que sou: fé frágil, energia débil, mais
perguntas do que certezas.
A Ti tudo entrego, na confiança e na esperança que Tu queres tornar o meu
pouco em alimento abundante para os meus irmãos.

Quinta-feira, 06 de dezembro 2018

CONFIA NO SENHOR

ORAÇÃO
Cristo Jesus,
Quando tudo é escuridão e me sinto fraco e incapaz,
Faz-Te sentir como presença, amor e força.
Faz-me confiar na proteção do Teu amor e na coragem que
vem do Teu poder.
Amem

