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1. Introdução ao Mistério de Cristo no
Tempo do Advento e Natal
O Advento marca o início do Ano Litúrgico. Celebra
a vinda definitiva do Senhor e sua primeira vinda entre
nós no Natal. É um tempo de quatro semanas em que a
Igreja vive em vigilante, piedosa e esperançosa
expectativa.
Natal é tempo de alegre contemplação do mistério
da Encarnação do Filho de Deus e de suas primeiras
manifestações para a nossa salvação. Maria é
particularmente celebrada como Mãe de Deus.
Para as semanas de Advento e Natal, o CEI-ITAICI
tem a satisfação de lhes oferecer de novo esse roteiro de
exercícios para a oração pessoal diária, atendendo ao
desejo de muitos que participam dos Retiros nos Tempos
Litúrgicos. Na metodologia dos Exercícios Espirituais de
Santo Inácio, a contemplação dos mistérios da vida de
Cristo ocupa um lugar central. Por isso, além da Leitura
Orante (LO), neste retiro damos destaque ao método da
Contemplação (CO) das cenas evangélicas da Infância de
Jesus. O método da contemplação dos mistérios da vida
de Cristo está explicitado no ítem 3 deste folheto. E a
grande graça que pedimos durante todo esse tempo é a de
conhecer intimamente o Senhor, para mais amá-lo e
segui-lo.
Lembramos, aos que desejam viver uma experiência
pessoal de encontro com Deus através desse Retiro de
Advento-Natal, as seguintes condições: 1) retirar-se um
pouco das atividades habituais, reservando diariamente
um tempo de trinta minutos para sua oração pessoal; 2)
dar alguns minutos para uma parada de “atenção
amorosa”
sobre o dia que passou; 3) partilhar
periodicamente sua oração no seu grupo.

2. Fazer o seu programa:
Nome:
Meu horário de oração pessoal:
Dias de partilha no grupo:

3. Roteiro para a Oração diária
a) Escolher a hora e o lugar mais apropriados para a
oração.
b) Acolher a presença de Deus, saber que Ele me quer junto de si.
c) Pedir a luz do Espírito Santo para que Ele me dirija e inspire.
d) No início de sua oração pessoal, reze esta oração preparatória:
Aqui estou, meu Deus, diante de ti,
tal como sou agora.
Estou sentado diante de ti, Senhor,
tranqüilo e pacificado.
Estou na tua presença e deixo-me conduzir.
Abro-me à tua proximidade.
Tu és a fonte da vida, a força da vida
que me penetra.
Tu és minha respiração que me carrega e dilata.
Deixa que a paz me habite.
Concede-me a graça de me deixar “limpar” por ti,
ser uma concha que se enche de ti,Deus.
Que todos os meus pensamentos e sentimentos,
minha vontade e liberdade sejam orientados para o teu
serviço e louvor, meu Deus, fonte da vida. Assim seja!
e)Dois modos de orar os textos indicados:
1º - CONTEMPLAÇÃO EVANGELICA (se o texto for um
fato bíblico ou um mistério da vida de Cristo)
Como proceder?
•
Recorde a história e use a imaginação para entrar na cena
evangélica.
•
Procure ver, contemplando cada pessoa da cena; dê um
olhar demorado, sobretudo, na pessoa de Jesus (se for o
caso). Olhar sem querer explicar ou entender.
•
Tente ouvir, prestando atenção às palavras ditas ou
implícitas: o que podem significar? E, se fossem dirigidas
a você...?
•
Observe o que fazem as pessoas da cena. Elas tem nome,
história, sofrimentos, buscas, alegrias. Como reagem?
Perceba os gestos, os sentimentos e atitudes, sobretudo, de
Jesus.
•
Participe ativamente da cena, deixando-se envolver por ela.
Além de ver, ouvir, tente apalpar e sentir o sabor das coisas
que nela aparecem.
E, refletindo, tire proveito de tudo o que ocorreu durante a
oração.
Finalize com uma despedida íntima de seu Deus, rezando um
Pai-Nosso
Saindo da oração, fazer a sua revisão (cf 5)

2º - LEITURA ORANTE (se for um texto de ensinamento da
Escritura)
•
Ler o texto inteiro de uma vez; reler, devagar, versículo
por versículo. Pergunte-se: O que diz o texto em si?
•
Parar onde Deus me fala interiormente, não ter pressa,
aprender a saborear. Pergunte-se: O que o texto diz para
mim?
•
Deus é Pai que nos ama muito mais do que poderíamos ser
amados. Pergunte-se: O que o texto me faz dizer a Deus?
Podem ser louvores, pedidos, ação de graças, adoração,
silêncio...
•
Ir acolhendo o que vier à mente, o que tocar o meu
coração: desejos, luzes, apelos, lembranças, inspirações.
Pergunte-se: O que o texto e tudo o que aconteceu nesta
oração me fazem saborear e viver?
Finalizar a oração com. uma despedida amorosa. Rezar uma
Pai-Nosso e uma Ave-Maria.
•
Saindo da oração, fazer a sua revisão ( cf 5 ).

4. Textos para cada dia
Siglas:

(CO):-usar o método da Contemplação
(LO):-usar o método da Leitura Orante

1ª SEMANA: ESTAR PREPARADOS PARA A VINDA DE CRISTO
Petição: Pedir a graça de uma fé inabalável na presença de
Deus que vem para nos salvar pela humanidade de Cristo.

30/11 - 1º Domingo: Is 63,16-19.64,2-7; 1Cor 1, 3-9; Mc 13, 33-37.
01/12 - Mt 8,5-11 (CO) - Senhor, eu não sou digno de receber-te.
02/12 - Lc 10,21-24 (LO) - Felizes os olhos que vêem o que vós vedes.
03/12 - Mt 15,29-37 (CO) - S. Fco.Xavier: Tenho compaixão deste povo.
04/12 - Mt 7, 21.24-27(LO) - Construir sobre a rocha da Palavra de Deus.
05/12 - Mt 9,27-31(CO) - “Faça-se conforme a vossa fé”.
06/12 - Repetir os pontos que mais me consolaram ou desolaram na
semana que passou.

2ª SEMANA: DEUS VEM, PARA QUE VOLTEMOS A ELE
Petição: Dai-nos a graça de nos esforçar para viver uma vida
justa e santa, enquanto esperamos a vinda do Senhor.
07/12 - 2º Domingo: Is 40,1-5.9-11; Sl 84; 2 Pd 3,8-14; Mc 1, 1-8.
08/12 - Lc 1, 26-38 (CO) - Festa da Imaculada Conceição de Maria.
09/12 - Mt 18,12-14 (CO) - O Pai fica feliz pela salvação dos pequeninos.
10/12 - Mt 11, 28-30 (LO) - Vinde a mim, e eu vos darei descanso.
11/12 - Mt 11, 11-15 (LO) - O Reino dos céus sofre violência...
12/12 - Lc 1, 39-47 (CO) - N.Sra. de Guadalupe, padroeira da A. Latina.
13/12 - Repetir, rezando os mistérios gozosos do Rosário.

3ª SEMANA: ALEGRIA: DEUS ESTÁ PRÓXIMO DE NÓS!

Petição: Deus de bondade, dai-nos a graça de esperar com fervor
as alegrias da Salvação que se aproximam.
14/12 - 3º Domingo: Is 61, 1-2.10-11; 1 Ts 5, 16-24; Jo 1.6-8.19-28.
Hoje coleta para sustentar a evangelização da Igreja no Brasil.
15 /12 - Mt 21, 23-27 (LO) - Jesus voltou ao Templo.
16/12 - Mt 21,28-32 (LO) - Os publicanos e as prostitutas vos precedem.
17/12 - Mt 1, 1-17 (LO) - Livro da origem de Jesus Cisto.
18/12 - Mt 1, 18-24 (CO) - Não tenhas medo de receber Maria.
19/12 - Lc 1, 5-25 (CO): Tu ficarás alegre e feliz.
20/12 - Repetir a oração que mais te tocou nesta semana.

4ª SEMANA: O SIM DE DEUS E O SIM DO SER HUMANO
Petição: Dai-nos a graça de conhecer a encarnação do vosso
Filho, para chegar, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição.
21/12 - 4º Domingo: 2 Sm 7,1-5.8-12.14-16; Rm 16,25-27; Lc 1, 26-38.
22/12 - Lc 1,46-56 (LO) - A minha alma engrandece o Senhor!
23/12 - Lc 1,56-66 (CO) - Zacarias começou a louvar a Deus.

TEMPO DE NATAL: A PALAVRA DE DEUS SE FEZ CARNE
Petição: Dai-nos a graça de participar da divindade de vosso
Filho, que se dignou assumir nossa humanidade.
24/12 - Noite de Natal:Vigília, voltando às maiores alegrias do Advento.
25/12 - Dia de Natal - Is 52, 7-10; Sl 97; Hb 1,1-6; Jo 1,1-18.
26/12 - Mt 10, 17-22 (LO) - Santo Estêvão, o primeiro mártir.
27/12 - Jo 20. 2-8 (CO) - São João, Apóstolo e Evangelista.
28/12 - Sagrada Família: Eclo 3, 3-7.14-17a; Cl 3, 12-21; Lc 2, 22-40.
29/12 - Lc 2,22-35 (CO) - Os meus olhos viram a tua Salvação.
30/12 - Lc 2, 36-40(CO) - O menino crescia em idade e graça.
31/12 - Fazer uma Oração de Ação de Graças (Te Deum), pelo ano que
passou, e uma Vigília de Esperança pelo Novo Ano que se aproxima.
01/01 - Ano Novo - 2009 - Maria Mãe de Deus - Lc 2, 16-21.
02/01 - Jo 1, 19-28 (CO) - No meio de vós está quem não conheceis.
03/01 - Repetir os momentos de maior consolação na semana.
04/01 - Epifania do Senhor: Is 60, 1-6; Ef 3,2-3ª.5-6; Mt 2, 1-12.

Petição: Dai-nos a graça de nos deixar iluminar pelo Cristo-Luz
do Alto e de levar esta Luz a todas as pessoas e povos.
05/01 - Mt 4, 12-17.23-25 (LO) - O povo nas trevas viu grande Luz.
06/01 - Mc 6, 34-44 (CO) - E começou a ensinar-lhes muitas coisas.
07/01 - Mc 6, 45-52 (CO) - Coragem! Sou eu. Não tenhais medo!
08/01 - Lc 4, 14-22a (CO) - O Espírito do Senhor está sobre mim.
09/01 - Lc 5, 12-16 (CO) - Senhor, se queres, podes curar-me.
10/01 - Rezar de novo os momentos de mais luz e de mais trevas.
11/01 - Batismo do Senhor: Is 55, 1-11; 1Jo 5, 1-9; Mc 1, 7-11.

Nesta semana fazer a avaliação do Retiro de Advento-Natal com
seu grupo.

5. Revisão da Oração
Terminada a oração, revejo brevemente como me saí
nela, perguntando-me:
- que Palavra de Deus mais me tocou?
- que sentimento predominou?
- senti algum apelo, desejo, inspiração?
- tive alguma dificuldade ou resistência?
Anoto o que me pareceu mais significativo na forma de
uma breve oração de súplica ou de agradecimento.
Este roteiro pode ser utilizado para a partilha da oração
em grupo.

6. Oração de atenção amorosa
No fim do dia dê um minuto de atenção amorosa, fazendose presente a Deus como alguém que foi agraciado por Ele:
Agradeça a Deus tudo o que aconteceu de bem para
você e para seus irmãos e irmãs...
Invoque o Espírito Santo, pedindo luz para discernir o
uso que fez de sua liberdade...
Verifique com olhar de fé as situações, encontros,
acontecimentos em que permitiu que Deus atuasse em sua
vida, sendo sinal de sua presença e amor para com os
outros...
Peça perdão a Jesus, seu amigo fiel, pelo bem que
deixou de fazer, não se deixando conduzir por seu
Espírito...
Confie ao Senhor o seu amanhã, experimentando a
alegria de nele depositar sua esperança... Pai-Nosso.

