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O Advento
O tempo do Advento marca a espera e a
chegada: é nele que preparamos o espírito
e aguardamos com atenção o nascimento
do menino Deus. Liturgicamente, também
é a chegada de um novo tempo, um novo
ciclo. Em muitas tradições, a esperança
é a principal marca desse momento que
celebramos na Igreja. Segundo o rabino
Nilton Bonder, no livro A Alma Imoral, “não
é mera coincidência o fato de Jesus nascer
em chanuka, na festa das luzes, em pleno
solstício de inverno. A noite mais escura do
ano produz a festa da esperança, a festa de
acender luzes em meio à escuridão. Essa luz
não é real, é criação da esperança humana e,
em certa medida, a transgressão do estado
natural da noite [...]. O dia mais longo ano
não produz o efeito de esperança que a noite
mais longa do ano pode produzir”. Que esse
Roteiro de Oração possa colaborar com esse
movimento de aguardar, de escuta atenta,
de um coração preparado para deixar o
menino Deus entrar em nossas vidas.

Oração preparatória
para todos os dias:
Senhor, que todos os meus
pensamentos, ações e afetos
sejam puramente ordenados
ao seu serviço e louvor.

Escolho um texto bíblico. Defino
a duração da oração. Busco um
LUGAR tranquilo e agradável
que ajude a me concentrar.
Encontro uma boa POSIÇÃO
corporal.

Faço SILÊNCIO interior
e exterior. RESPIRO
lentamente, suavemente.
Tomo CONSCIÊNCIA de
que estou na PRESENÇA de
DEUS. Faço com devoção o
sinal da cruz.

PEÇO a DEUS Nosso Senhor
para que todos os meus
desejos, pensamentos e
sentimentos estejam voltados
unicamente para o seu louvor
e serviço. Peço a GRAÇA que
verdadeiramente DESEJO
receber de DEUS.

LEIO o texto devagar,
saboreando as palavras que
juns me “tocam”. REFLITO por
que esta frase, palavra, ideia me
chama a atenção. CONVERSO
com Deus como um amigo:
falo, escuto, peço, louvo,
pergunto, silencio, seguindo os
sentimentos experimentados
na oração.

Recordo o meu ENCONTRO
com DEUS. Anoto o que foi
juns importante na oração:
o texto juns significativo
(palavras, frases e imagens);
os pensamentos
predominantes; os
questionamentos; os
sentimentos de consolação ou
desolação; se houve apelos e
como me senti diante deles.
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PRIMEIRA SEMANA
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Preparar o coração
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1º Domingo do Advento
Lc 21, 25-28.34-36
“Tomai cuidado para
que vossos corações não
fiquem insensíveis.”
Festa de
São Francisco Xavier
Mt 8, 5-11 “Vou curá-lo.”
Is 11, 1-10
“Sobre ele repousará
o espírito do Senhor:
espírito de sabedoria e
discernimento”
Is 25, 6-10a
“O Senhor Deus eliminará
para sempre a morte.”

A cor roxa é utilizada em nossa
liturgia em dois momentos: durante
a Quaresma e a Semana Santa e no
Advento. É um convite a preparar
nosso coração, afim de receber o mistério de nossa fé, Cristo Jesus. Portanto, tempo de conversão, oração,
recolhimento, é tempo de nos perguntarmos: fechando esse ano, esse ciclo,
como está meu coração? Que marcas
eu carrego desse ano? Do que preciso
abrir mão para que meu coração não
fique insensível a todos os sinais de
Deus? Como vou preparar o coração,
para que seja solo fértil? Lembrem-se
que “onde está o seu tesouro, aí estará
também o seu coração” (Mt 6, 21).

Is 26, 1-6
“Esperai no Senhor por
todos os tempos, o Senhor
é a rocha eterna.”

Mt 9, 27-31
“Vós acreditais que eu
posso fazer isso?”
Solenidade da Imaculada
Conceição de Nossa
Senhora
Lc 1, 26-38
“Não tenhas medo.”

Pedido para todos
os dias da semana:
Senhor, fazei-nos
sensíveis de coração.
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SEGUNDA SEMANA
Nesta semana, somos convidados
e convidadas a refletir a atuação dos
profetas, cujos ensinamentos podem
nos ajudar a vivenciar bem este período do Advento. Através de palavras
que apontam caminhos de conversão
e vigilância e que nos trazem sentimentos de esperança e alegria, os profetas anunciam as promessas de Deus,
que se realizam plenamente com a
vinda de Jesus Cristo. Através do batismo, também nós assumimos a condição de profetas. Aproveitemos esses
dias, portanto, para fazer a seguinte
reflexão: Tenho agido de acordo com
essa condição? Tenho sido uma luz
de esperança no Advento de meus irmãos e irmãs? Com que palavras e atos
posso proclamar a alegria em minha
realidade? Confiantes na salvação e
na libertação definitivas trazidas por
Jesus, rezemos nossa atuação como
profetas de nosso tempo, para que
possamos anunciar a mensagem de
Deus sem medo.

Pedido para todos
os dias da semana:
Senhor, concedei-nos coragem e
prontidão para sermos anunciadores
do Cristo em nosso meio.
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Anunciar Cristo como os profetas
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2º Domingo do Advento

Lc 3, 1-6 “Esta é a voz
daquele que grita no
deserto: ‘preparai o
caminho do Senhor’.”
Lc 5, 17-26
“A virtude do Senhor o
levava a curar.”

Is 40, 1-11
“Consolai o meu povo,
consolai-o!”
Festa de Nossa
Senhora de Guadalupe
Lc 1, 39-47
“A minha alma
engrandece o Senhor.”
Is 41, 13-20
“Não temas;
eu te ajudarei.”
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Memória de
São João da Cruz
Is 48, 17-19
“Te conduzo pelo
caminho em que andas.”
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Eclo 48, 1-4.9-11
“Felizes os que te viram,
e os que adormeceram
na tua amizade!”
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TERCEIRA SEMANA
Sáb Sex Qui Qua Ter Seg Dom

A alegria da espera
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3º Domingo do Advento
Lc 3, 10-18
“O povo estava
esperando o Messias”

Gn 49, 2.8-10
“Juntai-vos e ouvi.”

Mt 1, 18-24
“Deus está conosco.”

Lc1, 5-25
“Tu ficarás alegre e feliz”.

Is 7, 10-14
“Pede ao Senhor teu Deus
que te faça ver um sinal.”

Lc 1, 39-45
“Bem-aventurada
aquela que acreditou.”
1Sm 1, 24-28
“Ouve, meu senhor, por
tua vida, eu sou a mulher
que esteve aqui orando ao
Senhor, na tua presença.”

O 3º Domingo do Advento é conhecido como Domingo da Alegria (ou
domingo gaudete). As leituras desse
dia nos chamam à alegria: “Alegra-te
e exulta de todo o coração” (Sf 3,14) e
“Alegrai-vos sempre no Senhor; eu repito, alegrai-vos” (Fl 4.4), é uma convocação a esse estado de reconhecer
as obras do Senhor em nossas vidas,
rompendo, inclusive, com o espírito de recolhimento para demonstrar
essa gratidão. A Alegria na espera, ou
seja, por uma obra que ainda não foi
concluída, por algo que não necessariamente é conhecido, é fruto da oração e preparação do coração, em que
se há uma sede de Deus, o desejo de
sua plenitude. Para essa semana, podemos nos perguntar: me alegro com
essa espera? Como sinto essa alegria
em meu coração? Para onde quero ir
com esse convite à alegria?

Pedido para todos
os dias da semana:
Senhor, fazei-nos alegres
aos teus sinais.
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QUARTA SEMANA
Estamos cada vez mais perto da chegada
do menino Jesus. Quanta ansiedade toma
conta do nosso coração! E como é bom saber que o cumprimento das promessas de
Deus supera as expectativas de qualquer
espera. Nesta semana, que se inicia com o
quarto domingo do Advento, dediquemos
nossos dias a pensar a figura e a atuação de
Maria, mulher bem-aventurada que carrega no ventre o Cristo que traz e que é a própria Paz. De que maneira tenho acolhido o
chamado de Deus em meu coração? Tenho
desejado compartilhar a Boa-Nova com minhas irmãs e meus irmãos ou tenho me fechado no egoísmo? Que a confiança de Maria em Deus, sua pressa em levar a alegre
notícia à Isabel e sua disposição ao serviço
e ao amor inspirem nosso modo de ser nos
próximos dias e por toda nossa vida.

Pedido para todos
os dias da semana:
Senhor, assim como Maria,
ajudai-nos a atender Teu
chamado e a estar a serviço
do Teu povo.

Sáb Sex Qui Qua Ter Seg Dom

O exemplo de Maria
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4º Domingo do Advento
Lc 1, 39-45
“Bendita és tu entre as
mulheres e bendito é o
fruto do teu ventre!”
Lc 1, 67-79
“O sol que nasce
do alto nos visitará.”
Natal do Senhor
Lc 2, 1-14
“Hoje, na cidade de Davi,
nasceu para vós um
Salvador.”
Festa de Santo Estevão
At 6, 8-10; 7,54-59
“Estou vendo o céu aberto.”

1Jo 1, 1-4
“Para que a nossa alegria
fique completa.”
Festa dos Santos
Inocentes
Mt 2,13-18
“Ouviu-se um grito
em Ramá.”
1Jo 2, 3-11
“O que ama o seu irmão
permanece na luz.”
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QUINTA SEMANA
Sáb Sex Qui Qua Ter Seg Dom

Acolher o Menino Jesus em nossas famílias
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Sagrada Família
Lc 2, 41-52
“Jesus crescia em
sabedoria, estatura
e graça.”
Jo 1, 1-18
“E a Palavra se fez carne
e habitou entre nós.”
Santa Maria,
Mãe de Deus
Lc 2, 16-21 “Maria, porém,
conservava todos esses
fatos, e meditava sobre eles
em seu coração”.
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Jo 1, 19-28
“Eu batizo com água,
mas no meio de vocês
existe alguém que vocês
não conhecem.”
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Jo 1, 29-34
“Eis o Cordeiro de Deus,
aquele que tira o pecado
do mundo.”
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Jo 1, 35-42
“Nós encontramos o
Messias.”

Jo 1, 43-51
“Siga-me.”

A aliança de amor e fidelidade, da qual
vive a Sagrada Família de Nazaré, ilumina o princípio que dá forma a cada
família, tornando-a capaz de enfrentar
melhor as vicissitudes da vida e da história. Sobre este fundamento, cada família, não obstante a sua fragilidade,
pode tornar-se uma luz na escuridão do
mundo” (AL 66). Neste trecho da exortação apostólica Amoris Laetitia, o Papa
Francisco recorda as palavras do Papa
Paulo VI, que podem servir de inspiração para a oração desta semana. Então,
pensemos um pouco em nossas famílias:
minha família tem seguido o modelo de
amor e cuidado expresso por Jesus, Maria e José? Mesmo em meio às dificuldades, minha família é fonte de vida para
todos os seus membros? De que maneira
minha família tem ajudado a iluminar a
realidade daqueles e daquelas que fazem
parte das periferias da existência?

Pedido para todos
os dias da semana:
Senhor, ajudai nossas famílias
a serem sempre o presépio
que acolhe o Cristo.
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