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“Maria
levantou-se 

e partiu 
apressadamente”

O ANJO GABRIEL FOI 
ENVIADO POR DEUS

I DOMINGO

Um anjo, um amigo, um acontecimento ou família... 
Deus fala. E todo o coração disponível acolhe uma palavra 
excessiva, transbordante, que traz dentro de si uma missão 
maior do que o tempo. Estranha linguagem e de difícil 
perceção. Quem está habituado a escutar, a aguardar dentro 
de si cada palavra, artigo ou interjeição é que poderá ficar 
grávido. Maria ficou. A sua vocação era a de ser Mãe. Não de 
um filho para si, mas para o mundo. Uma palavra em excesso, 
que faz possível a encarnação do excessivo amor de Deus. 
Esta é a hora de escutar o Anjo, seja quem for, que traz uma 
vocação. É tempo da oração em silêncio. Pedimos a Maria 
pelo seu sim. Será sempre uma transgressão fazer do Natal 
aquilo que ele é. Tu também és Natal. Não nos excessos do 
consumo. Na vocação de dar ao mundo uma pessoa nova. 
Oramos ao Senhor pelo teu sim.



ORAÇÃO DA COROA 
DE ADVENTO
Pai/Mãe: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Todos: Amén.

Pai/Mãe:
Maria, mulher da expectação,
que o nosso íntimo descubra
os sinais da presença salvífica do Senhor
e a humanidade escute a Sua palavra
como vós a guardastes no coração
para que abra novos caminhos
de justiça e de paz.

Todos: Amén.

(Acende-se a primeira vela)

Lc 21, 34-36
Tende cuidado convosco, não suceda que os vossos corações 
se tornem pesados pela intemperança, a embriaguez 
e as preocupações da vida, e esse dia não vos surpreenda 
subitamente como uma armadilha, pois ele atingirá todos 
os que habitam a face da terra. Portanto, vigiai e orai 
em todo o tempo.

Partilha em Família
De forma análoga a quanto fez Deus com Maria, 
manifestando-Lhe o seu plano de salvação, 
também revelou a José os seus desígnios por 
meio de sonhos, que na Bíblia, como em todos 
os povos antigos, eram considerados um dos 
meios pelos quais Deus manifesta a sua 
vontade. José sente uma angústia imensa com a 
gravidez incompreensível de Maria: mas não 
quer «difamá-la», e decide «deixá-la 
secretamente» (Mt 1, 19). No primeiro sonho, o 
anjo ajuda-o a resolver o seu grave dilema: «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» 
(Mt 1, 20-21). A sua resposta foi imediata: 
«Despertando do sono, José fez como lhe 
ordenou o anjo» (Mt 1, 24). Com a obediência, 
superou o seu drama e salvou Maria. (Carta 
Apostólica Patris Corde do Papa  Francisco) 

DESAFIOS PARA A SEMANA
• Bênção das chaves de casa. (trazer as chaves). A nossa casa tem uma porta pronta a abrir para acolher Jesus 
• Noite de Oração em Família dia 03 | 12 às 21:30
• Partilha de géneros alimentares para a Cantina Social da comunidade.
• Bênção das grávidas 08 | 12 às 10:30
• Construção dos quadros natalícios em catequese (pode ser na semana anterior ao Natal)
• Cada criança constrói um presépio em sua casa 

Preces
Pai: Que cada um descubra nos momentos mais simples 
da sua vida a presença do Senhor.

Todos: Vinde Senhor Jesus e salvai-nos.

Mãe: Que cada um ajude na construção de uma família 
onde se saibam acolher uns aos outros.

Todos: Vinde Senhor Jesus e salvai-nos.

Filhos: Que nos sejamos sinal da presença de Deus ao 
mundo para os que andam mais desanimados.

Todos: Vinde Senhor Jesus e salvai-nos.

Pai Nosso

Conclusão
Pai: Vem Senhor, faz resplandecer o Teu rosto sobre nós. 

Todos: E seremos Salvos.


