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“Maria
levantou-se 
e partiu 
apressadamente”

IV DOMINGO

Maria levantou-se e apressadamente foi para a Judeia. João salta no seio de Isabel. Todos estão ansiosos 
pelo Nascimento de Jesus. Nós também por celebrar o Natal. E o encontro entre as duas mulheres faz 
o Antigo Testamento saltar para o Novo. João está ansioso. É o tempo do definitivo. O amor salvífico 
de Deus. Isabel canta a presença de Maria e, nela, a de Jesus. Maria responde com um cântico de louvor 
ao Senhor. Este é o tempo dos mais belos cânticos. É o tempo da oração de louvor. As famílias encontram-se
e experimentam, no seu seio, a presença que a todos faz passar de uma vida sem grande sentido para uma 
vivência mais profunda da vida. Também vivemos uma gravidez e vamos dar à luz mais vida: a vida 
que trazemos no mais secreto íntimo do nosso ser.

O MENINO SALTOU-LHE DE ALEGRIA

Quando Isabel ouviu
a saudação de Maria, 



Partilha em Família
A felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si 
mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Naquele homem, 
nunca se nota frustração, mas apenas confiança. O seu silêncio 
persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos 
concretos de confiança. O mundo precisa de pais, rejeita os 
dominadores, isto é, rejeita quem quer usar a posse do outro 
para preencher o seu próprio vazio; rejeita aqueles que 
confundem autoridade com autoritarismo, serviço com 
servilismo, confronto com opressão, caridade com 
assistencialismo, força com destruição. Toda a verdadeira 
vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do 
simples sacrifício. Mesmo no sacerdócio, e na vida consagrada, 
requer-se este género de maturidade. Quando uma vocação 
matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação 
do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do 
sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria do 
amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e 
frustração. (Carta Apostólica Patris Corde do Papa  Francisco).

Preces
Pai: Que os pobres e os desamparados sejam 
defendidos com justiça.

Todos: Senhor, Vós estais presente em nós.

Mãe: Que eu descubra um irmão ao olhar 
o rosto do outro.

Todos: Senhor, Vós estais presente em nós.

Filhos: Que eu descubra a presença de Deus 
em cada rosto.

Todos: Senhor, Vós estais presente em nós.

Pai Nosso

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

Todos: E seremos Salvos.

DESAFIOS PARAA SEMANA
• Levar a ‘Luz da Paz de Belém’ e distribuir pela família e amigos;

• Escrever, na catequese da infância, por sala, uma carta ou fazer um desenho para as crianças da Guiné;

• Escrever, na catequese da adolescência, uma carta pessoal para um amigo secreto da Guiné.

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

Todos: Amén.

Pai/Mãe:
Maria, mãe cheia de vida,
revesti-nos com o vosso coração
para que no nosso brote a semente da Vida.
Vós que sois Mãe cheia de ternura
vinde connosco ao caminho de cada dia
e cuidai da nossa frágil fé.
Vós que sois a Mãe cheia de Esperança
acendei a chama do amor no nosso interior
e iluminai os nossos passos na noite.

(Acende-se a quarta vela)

Lc 1,39-43
Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, 
em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe 
no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: 
«Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. 
Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?


