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“Maria
levantou-se 
e partiu 
apressadamente”

I I I DOMINGO

A pressa de Maria é feita de diligência. Missão e partilha. A gratuidade faz caminho em nós
e faz-nos caminhar. Sem calcular os riscos, porque há uma alegria para partilhar. Difícil é guardar 
um segredo. Maria guarda a espada que lhe trespassará o coração e desvela a alegria do dom 
de Deus, que faz dela e da sua prima mães. A pressa de Maria não é a nossa. Nós corremos para 
cumprir tarefas e pelas urgências de cumprir horários, cuidando de preencher o dia, para nos 
mantermos ocupados. Maria tem pressa de partilhar, de viver a missão que Deus lhe confia: ser 
a Mãe do Seu Filho, sendo mãe de todos. Maria tem pressa em não perder uma oportunidade 
para amar. É o tempo da oração de ação de graças.

MARIA 
LEVANTOU-SE 

e dirigiu-se à pressa
para a montanha



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

Todos: Amén.

Pai/Mãe:
Maria, mulher da alegria esperante,
vós que vivestes maravilhada
diante dos cuidados de Deus
para com os mais pequeninos,
ensinai-nos a ver a vida com um novo olhar,
a colocarmo-nos no coração de Deus
para escutar as vozes mais débeis
com os ouvidos da alma.

(Acende-se a terceira vela)

Lc 3,10-18
Como o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus 
corações se João não seria o Messias, ele tomou a palavra e disse 
a todos: «Eu batizo-vos com água, mas está a chegar quem é mais 
forte do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias das suas 
sandálias. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo.

Partilha em Família
A vida espiritual, que José nos mostra, não é 
um caminho que explica, mas um caminho 
que acolhe. Só a partir deste acolhimento, desta 
reconciliação, é possível intuir também uma 
história mais excelsa, um significado mais 
profundo. Parecem ecoar as palavras inflamadas 
de Job, quando, desafiado pela esposa a rebelar-se 
contra todo o mal que lhe está a acontecer, 
responde: «Se recebemos os bens da mão de Deus, 
não aceitaremos também os males?» (Job 2, 10). 
José não é um homem resignado passivamente. 
O seu protagonismo é corajoso e forte. 
O acolhimento é um modo pelo qual se manifesta, 
na nossa vida, o dom da fortaleza que nos vem 
do Espírito Santo. Só o Senhor nos pode dar 
força para acolher a vida como ela é, aceitando 
até mesmo as suas contradições, imprevistos 
e desilusões. (Carta Apostólica Patris Corde 
do Papa  Francisco).

DESAFIOS PARA A SEMANA
• Confissões 16 | 12  | 21:30
• Noite de oração em família 17 | 12 | 21:30
• Oração de Taizé 18 | 12 | 21:30
• Deixar na coroa algo para a missão Guiné (material escolar ou de higiene).

Preces
Pai: Que todos os povos descubram o amor de Deus.

Todos: Nós Vos damos graças, Senhor.

Mãe: Que cada um seja capaz da alegria mesmo
nos momentos mais difíceis.

Todos: Nós Vos damos graças, Senhor.

Filhos: Que todos os crentes em Cristo sejam 
testemunhas da verdadeira alegria.

Todos: Nós Vos damos graças, Senhor.

Pai Nosso

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

Todos: E seremos Salvos


