
Roteiro de Oração do

Advento
4º Domingo

Eis aqui a serva  
do Senhor!



Apresentação do dia: 
Querido e querida jovem, aquece o nosso 
coração a chama da quarta vela. Assim, es-
tamos finalizando o tempo do Advento e 
poderemos celebrar daqui a poucos dias o 
mistério da encarnação de Jesus. Neste úl-
timo domingo, somos chamados a sermos 
homens e mulheres com projetos de vida 
que testemunham o amor através do nosso 
“sim”. Na figura de Maria, podemos recordar 
todas as mulheres que nos precederam na 
fé: sábias e guerreiras no Antigo Testamen-
to; missionárias e anunciadoras da Ressur-
reição no Novo Testamento. Quantas “Ma-
rias do Sim”, mulheres de ontem e de hoje, 
que acolhem, cuidam, lutam e conduzem a 
sociedade com o olhar da ternura de Deus. 
O compromisso de Maria é o testemunho da 
liberdade da mulher!

A plenitude do sim daquela jovem de Naza-
ré é a compreensão de que Deus nos co-
loca como construtores no seu plano de 



amor para a humanidade, Ele nunca aban-
donou seu povo ao longo da história. Isso é 
para nós um alerta: não estamos sozinhos, 
a nossa história não é caótica e catastrófi-
ca, mesmo que pareça fora de controle: não 
está. O amor de Deus se utilizou de todos os 
eventos da história para, através deles, vir 
ao encontro do ser humano. E continua bus-
cando resposta todos os dias, esse amor 
é pleno e insistente, nunca se afasta ou  
desiste de nós.

A esperança depositada na humanidade se 
manifesta em cada gesto que nos possibili-
ta presenciar e viver um “Natal”. O natal se 
adiantou para quem aprendeu a amar! O Se-
nhor que dialogou com Maria, hoje dialoga 
conosco, e nos pergunta: “Por que não res-
pondes? Por que tu te escondes? Impedes 
Jesus de renascer!”

Quantos gestos concretos de solidariedade 
e de partilha não nos possibilitam contem-
plar o mistério da encarnação de Deus em 
nosso meio. Nas desolações da vida, somos 
sempre surpreendidos pelas mensagens de 
esperança que brotam dos lábios de tantos 
anjos que o Senhor nos envia cotidianamen-
te. Muitos homens e mulheres que dizem um 
sim tímido e silencioso permitem que Jesus 



renasça no meio do barulho de nossas tri-
bulações, eles aprenderam com Maria!

Faltam apenas quatro dias para celebrarmos 
a festa da encarnação. Coloquemos nos-
sas intenções pedindo a graça de “em tudo 
amar e servir”, pois, somente dessa forma 
o Senhor que já veio retornará a renascer  
em algum lugar!

Em nossos presépios, olhemos hoje para 
José, o homem da confiança em Deus. Na 
descendência de José podemos contem-
plar o cumprimento das profecias bíblicas. 
O simples carpinteiro de Nazaré represen-
ta o nosso lado paterno que acolhe, cuida e 
educa. Todas as vezes que assumimos com 
firmeza a defesa e proteção dos pequenos, 
o Senhor edifica nossos sonhos.

Contemplemos também Maria, a única figura 
feminina tradicional no presépio. Em Maria 
podemos encontrar o nosso lado materno 
que generosamente oferece para o mundo o 
que é gestado no corpo e no coração. A ple-
na confiança dessa jovem é para nós cer-
teza e esperança de que “todo Nome pode 
estar cheio de Graça!” (Pedro Casaldáliga), 
inclusive o nosso, quando dizemos sim ao 
projeto do reino de amor. 



Música
“Na Casa de Nazaré” 
https://bit.ly/NaCasaDeNazare

Texto bíblico Lc 1, 26-38
26No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado 
por Deus a uma cidade da Galileia chamada 
Nazaré. 27Foi a uma virgem, prometida em 
casamento a um homem chamado José, que 
era descendente de Davi. E o nome da virgem 
era Maria. 28O anjo entrou onde ela estava, e 
disse: “Alegre-se, cheia de graça! O Senhor 
está com você!” 29Ouvindo isso, Maria ficou 
preocupada, e perguntava a si mesma o que 
a saudação queria dizer. 30O anjo disse: “Não 
tenha medo, Maria, porque você encontrou 
graça diante de Deus. 31Eis que você vai ficar 
grávida, terá um filho, e dará a ele o nome 
de Jesus. 32Ele será grande, e será chama-
do Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele 
o trono de seu pai Davi, 33e ele reinará para 
sempre sobre os descendentes de Jacó. E o 
seu reino não terá fim.” 34Maria perguntou ao 
anjo: “Como vai acontecer isso, se não vivo 
com nenhum homem?” 35O anjo respondeu: 
“O Espírito Santo virá sobre você, e o poder 
do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por 



isso, o Santo que vai nascer de você será 
chamado Filho de Deus. 36Olhe a sua parenta 
Isabel: apesar da sua velhice, ela concebeu 
um filho. Aquela que era considerada estéril, 
já faz seis meses que está grávida. 37Para 
Deus nada é impossível.” 38Maria disse: “Eis 
a escrava do Senhor. Faça-se em mim se-
gundo a tua palavra.” E o anjo a deixou.

Reflexão
(Trechos da homilia do Papa Francisco na 
Solenidade da Anunciação do Senhor em 25 
de março de 2017, adaptado)

O próprio Deus é Aquele que toma a iniciati-
va e escolhe inserir-se, como fez com Maria, 
nas nossas casas, nas nossas lutas do dia 
a dia, repletas de ansiedades e, ao mesmo 
tempo, de desejos. E é precisamente dentro 
das nossas cidades, das nossas escolas e 
universidades, das praças e dos hospitais 
que se cumpre o anúncio mais bonito que po-
demos ouvir: “Alegra-te, o Senhor está con-
tigo!”. Uma alegria que gera vida, que gera 
esperança, que se faz carne no modo em 
que olhamos para o porvir, na atitude com 
que olhamos para os outros. Uma alegria 
que se torna solidariedade, hospitalidade, 
misericórdia para com todos. 



Como Maria, também nós podemos estar 
desorientados. “Como acontecerá isto” em 
tempos com tanta especulação? Especula-
-se sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a 
família. Especula-se sobre os pobres e os 
migrantes; especula-se sobre os jovens e o 
seu futuro. Tudo parece reduzir-se a núme-
ros, deixando, por outro lado, que a vida di-
ária de muitas famílias se tinja de precarie-
dade e de insegurança. Enquanto a dor bate 
em muitas portas, enquanto cresce a insa-
tisfação de numerosos jovens pela falta de 
oportunidades reais, a especulação abunda 
em todos os lados.

Certamente, o ritmo vertiginoso a que es-
tamos submetidos parece roubar-nos a es-
perança e a alegria. As pressões e a impo-
tência perante muitas situações parece que 
nos tornam áridos e insensíveis diante dos 
inúmeros desafios. E paradoxalmente quan-
do tudo se acelera para construir — em te-
oria — uma sociedade melhor, no final não 
se tem tempo para nada e para ninguém.  
Perdemos o tempo para a família, para a co-
munidade, para a amizade, para a solidarie-
dade e para a memória.

Fará bem questionar-nos: como é possível 
viver a alegria do Evangelho hoje nas nos-



sas cidades? É possível a esperança cristã 
nesta situação, aqui e agora?

Estas duas perguntas referem-se à nossa 
identidade, à vida das nossas famílias, dos 
nossos países e das nossas cidades. Me-
xem com a vida dos nossos filhos, dos nos-
sos jovens e exigem da nossa parte um novo 
modo de nos situar na história. Se a alegria 
e a esperança cristã continuam a ser pos-
síveis, não podemos, não queremos perma-
necer diante de tantas situações dolorosas 
como meros espectadores que olham para 
o céu esperando que “deixe de chover”. Tudo 
o que acontece exige que olhemos para o 
presente com audácia, com a audácia de 
quem sabe que a alegria da salvação ad-
quire forma na vida quotidiana da casa de 
uma jovem de Nazaré. O papa sugere três 
“chaves” que o anjo traz para abrir a porta  
do nosso coração: 

“Evocar a Memória”, percebendo a presença 
de Deus em nossa história, na história de 
nossos pais, de nossos avós, de nosso povo. 
Ele nunca fica longe de nós. A “pertença ao 
Povo de Deus”, que tomamos consciência 
a partir da memória, somos um povo cha-
mado a acolher as diferenças, a integrá-las 



com respeito e criatividade e a celebrar a 
novidade que provém dos outros. E por últi-
mo, “A possibilidade do impossível”, assim 
termina a resposta do Anjo a Maria. Quando 
acreditamos que tudo depende exclusiva-
mente de nós permanecemos prisioneiros 
das nossas capacidades, das nossas for-
ças. Quando, pelo contrário, nos dispomos 
a deixar-nos ajudar, aconselhar, quando nos 
abrimos à graça, parece que o impossível 
começa a tornar-se realidade.

Pontos para Oração
• Sou chamado hoje a perceber que minha 

resposta é importante para a construção 
do Reino que Jesus anunciou. A linguagem 
do amor não é um monólogo, e sim um di-
álogo. Através do diálogo com Deus sou 
provocado a decidir... 

• Busco um diálogo sincero comigo e com 
Deus? Como é que se chega a esta con-
fiança incondicional em Deus e nos seus 
projetos? Tenho tido disponibilidade para 
ouvir o que Deus me pede em seu diálogo 
de amor?

• Quantas vezes aguardo que Deus tome 
decisões por mim? Quantas vezes prefiro 



não assumir o meu “sim” por comodismo, 
conveniência ou por desesperança? 

• A jovem Maria de Nazaré adapta o seu pro-
jeto de vida ao projeto proposto por Deus. 
Tenho sido coerente e generoso em meu 
projeto de vida? Busco adaptar o meu pro-
jeto de vida para que favoreça minha fa-
mília, a sociedade e seja sinal de uma ra-
dicalidade evangélica?

Pai Nosso

Canto final
“Oh, Vem Senhor”
https://bit.ly/OhVemSenhor




