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TEMPO DO ADVENTO 

2018 



Amados irmãos da Comunidade Católica Porta Fidei, 

 

 

Iniciamos uma nova caminhada na qual vivenciaremos todos os mistérios de 

nossa salvação, um novo Ano Litúrgico! Logo de início, somos chamados à alegria de viver 

o Natal do Senhor: o Verbo divino que tudo cria e tudo da vida nasce feito carne, do ventre 

da Virgem Maria, e nos conduz rumo a sua Paixão salvadora. A Igreja, em toda a sua 

riqueza, nos propõe um grande tempo de preparação para a natividade do Menino Deus, o 

Tempo do Advento. 

 

Até o dia 24 de dezembro somos chamados a mergulhar num imensurável 

tesouro de espiritualidade e tradição que nos foi dada pelos Padres da Igreja, pelos Santos, 

e, sobretudo, pelos Profetas nas Sagradas Escrituras. Eis, caríssimos irmãos, o tempo da 

vigilância, pois logo mais, como nos diz Isaias, um renovo sairá do tronco de Jessé, e um 

rebento brotará de suas raízes; o menino no qual repousará o Espírito Santo e fará grandes 

obras se aproxima! 

  

Neste tempo tão salutar, a Comissão de Espiritualidade e Intercessão apresenta 

um material contendo as propostas de oração para todos os dias do advento, juntamente com 

a Oitava do Natal. A cada dia, será proposto, junto as meditações, um texto de apoio feita 

pela comissão, que irá auxiliar na lectio divina. Em sintonia com Liturgia da Igreja, na 

vivencia de nosso carisma em sua dualidade Tradicional e Carismática, gostaríamos de 

propor um roteiro de oração para estas próximas 04 semanas, juntamente com a Oitava do 

Natal, que tem como desejo maior permitir a todos que preparem os seus corações para o 

Cristo que há de nascer naquela noite tão sublime e magnifica do Natal.  

 

Pedimos a intercessão de nossos baluartes, Santa Terezinha, São Padre Pio, São 

João Paulo II e São Miguel em nossa singela caminhada. E, sobretudo, a proteção da Virgem 

Maria, aquela que acolheu a mensagem do anjo e fez de seu ventre morada do Verbo, 

acolhendo-o e fazendo tudo o que Ele quisesse. Um Santo Advento!     

         Comissão de Espiritualidade e Intercessão. 

 



ROTEIRO DE LEITURAS: 

 

 

1ª Semana   

Domingo 02.12 – Lc 21, 25-28, 34-36. 

Segunda 03.12 – Mt 08, 05-11. 

Terça 04.12 – Lc 10, 21-24. 

Quarta 05.11 – Mt 15, 29-37. 

Quinta 06.12 – Mt 07, 21, 24-27. 

Sexta 07.12 – Mt 09, 27-31. 

Sábado 08.12 – Lc 1, 26-38. 

 

 

2ª Semana  

Domingo 09.12 – Lc 3, 1-6. 

Segunda 10.12 – Lc 5 ,17-26. 

Terça 11.12 – Is 40, 1-11. 

Quarta 12.12 – Lc 1, 39- 47. 

Quinta 13.12 – Mt 11, 11-15. 

Sexta 14.12 – Mt 11, 16-19. 

Sábado 15.12 – Mt 17, 10-13. 

 

 

 

 

 

3ª Semana  

Domingo 16.12 – Lc 3, 10-18 

Segunda 17.12 – Mt 1, 1-17. 

Terça 18.12 – Mt 1, 18- 25. 

Quarta 19.12 – Lc 1, 5-25. 

Quinta 20.12 – Lc 1, 26-38. 

Sexta 21.12 – Lc 1, 39-45. 

Sábado 22.12 – Lc 1, 46-56. 

 

 

4ª Semana  

Domingo 23.12– Lc 1, 39-45. 

Segunda 24.12– Lc 1, 67-79. 

Terça 25.12 – Lc 2, 1 -14. 

Quarta 26.12 – Mt 10, 17-22. 

Quinta 27.12 – 1 Jo 1, 1-4. 

Sexta 28.12 – Mt 2, 13-18. 

Sábado 29.12 – Lc 2, 22-35 

Domingo 30.12 – Lc 2, 41-52. 

Segunda 31.12 – 1Jo 2, 18-21. 

Terça 01.01 – Lc 2, 16-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1ª SEMANA  

 

1º DIA  

 

Texto de Apoio  

 

 “Concedei aos Vossos fiéis o ardente desejo de possuir o Reino Celeste. Para 

que acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo, que vem, sejamos 

reunidos à Sua direita na comunidade dos justos". Com essa oração, inicia-se a liturgia 

da Missa de hoje, primeiro domingo do Advento, não por acaso, mas porque toda ela 

se volta ao fim último de nossas vidas, isto é, o encontro com Deus em Sua glória.  

 É por esse mesmo motivo que o Evangelho de hoje, descrevendo a 2° vinda de 

Nosso Senhor, lembra-nos da condição de peregrinos nesta terra, que estamos de 

passagem, a camino do céu. Nesse espírito, o Apóstolo, na 2° leitura, exorta a cada um 

de nós: “Deveis viver para agradar a Deus” (1 Ts 4,1). Esta mensagem, juntamente 

com o alerta da vinda de Deus, deveria inflamar os nossos corações, contudo, pela 

nossa infidelidade, encontramo-nos insensíveis ao Sagrado Coração, indiferentes a 

nossa vocação. Vendo isto, por pura misericória, Nosso Senhor diz: “ficai atentos e 

orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer 

e para ficardes em pé diante do Filho do Homem”. 

 Não há outra via, meus irmãos, senão esta indicada por Jesus, a contrição, a 

conversão. Neste período de Advento, aproximaremo-nos de Cristo, não por 

merecimento próprio, mas pela fé ardente na misericórdia divina. É bem verdade que, 

olhando para nossos pecados, pode vir um sentimento de constrangimento, 

estranhamento e confusão, fazendo-nos ter um pouco de vergonha de nos dirigir a Ele. 

Contudo, quem é a pessoa que, após ofender seu amigo, trata-lhe como se nada tivesse 

acontecido? Portanto, esse pequeno recuo nosso é natural e necessário, ao nos 

examinarmos, porém ele deve ser apenas um prenúncio do arremesso maior que 

devemos fazer na misericórdia divina após percebermos toda nossa infidelidade. Pois 

não devemos permanecer nus, mas revestirmo-nos de Deus. Por fim, com os olhos 



fitados Nele e, sobretudo, “de pé”, como São Lucas faz questão de deixar claro, 

elevemos nossa alma a Deus! 

Lc 21,25-28.34-36 

 

a. Para início de oração, suplique pela presença do Espírito Santo para que você 

possa rezar conforme a vontade do Pai. Suplique, também, pela intercessão da Virgem 

Maria e de todos os santos de sua devoção. 

b. Leia atentamente o Evangelho de hoje: Lc 21,25-28.34-36. 

c. Além das 2 vindas de Nosso Senhor, S. Bernardo descreve uma 3°, na qual Ele 

vem de modo único a cada um de nós durante a vida, e, do mesmo modo que acontecerá 

na vinda gloriosa, esta vinda acontece acompanhada de pequenas catástrofes e rupturas 

na nossa vida. Por isso, Jesus nos recomenda: “Quando começarem a acontecer estas 

coisas, tomai ânimo e levantai a cabeça porque vossa libertação está próxima. ” (Lc 

21,28). 

- Visualize-se dentro de um barco que, quanto mais se aproxima da margem, mais 

enfrenta marés confrarias e tempo desfavorável. Sendo a margem, Jesus Cristo, e os 

fatores contrários, as tentações, afetos desordenados, vícios e dificuldades cotidianas. 

- Anote os frutos no seu caderno.  

d. Discernir seus atos, apenas levando em consideração se é pecado ou não, impõe 

limites no barco de nossa vida, por isso, os gentios eram “desprovidos de afeição”, os 

doutores da lei eram “insensatos”, e também nós não somos diferentes. Portanto, a 

oração serve para que nos moldemos a Cristo, acolhendo a recomendação do Apóstolo, 

“Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo” (Fl 2,5). 

- Examine-se, agora, diferentemente das outras vezes, não só ponderando as 

transgressões às leis, mas, sobretudo, ponderando a graça recebida e o que fizestes dela. 

Ex. Perceber o irmão precisando de ajuda e não oferecer; veio a moção para aceitar 

alguma humilhação, mas não aceitastes. 

e. Rezar durante a semana (todos os dias) o Benedictus. (a oração se encontra no 

final do material) 

 

 



 

2º DIA  

Texto de Apoio 

 No Evangelho de hoje, a cura do servo fica em segundo plano, quando a fé 

ardente do seu superior, com sua piedade e humildade, alegraram Nosso Senhor. Mais 

uma vez, Ele “concedeu graça aos humildes” (Tg 4,6); não resistindo ao pobre de 

coração, que, após confessar sua pobreza e indignidade, diante do Senhor entrar em 

sua casa, provou de Sua “voz poderosa” (Sl 29,4). 

 Também nós somos chamados a ter a fé que professou o oficial de Cafarnaum, 

pois, uma vez que o Senhor tenha armado Sua tenda em nós, não podemos permanecer 

os mesmos; somos povo eleito, sal do mundo! Na tradição judaica, o sal era o símbolo 

que tornava a oferta agradável, não era a oferta, mas a pitada que dava sabor e 

conservava a oferta. Se nós somos “o sal do mundo” (Mt 5,1), é porque nossa vocação 

reside em, não obstante nossa fragilidade e pequenez, sermos o resto da humanidade 

que o Senhor confiou a armar Sua tenda! Quanta responsabilidade e, ao mesmo tempo, 

quanta misericórdia! Ele vem fazer morada em nós, não por nossa opção, muito menos 

por nosso merecimento, mas por misericordia Dele, “é preciso que hoje”, disse Jesus a 

Zaqueu, “eu fique em tua casa”.  

 Portanto, nada mais justo que louvarmos a Deus, tendo o mesmo sentimento do 

Salmista hoje: “Que alegria quando me vieram dizer: Vamos subir à casa do Senhor!” 

  

Mt 8, 5-11 

 

a. Para início de oração, suplique pela presença do Espírito Santo para que você 

possa rezar conforme a vontade do Pai. Suplique, também, pela intercessão da Virgem 

Maria e de todos os santos de sua devoção. 

b. Leia atentamente o Evangelho de Mt 8,5-11. 

c. Não há dúvidas de que, para Nosso Senhor, era preciso - e mais fácil - apenas 

uma palavra; contudo, era vontade dEle, levar a salvação àquela casa. Feliz é o oficial! 

Feliz é Zaqueu! Felizes somos nós! Pois “Feliz de quem o Senhor não leva em conta a 

iniquidade” (Sl 32,2).  



- Contemple o Rei dos Reis, entrando em um local sujo, indigno. Aquele que veio do 

Reino dos Céus - o próprio Deus Encarnado - vem a nós, marcados e sujos pelo pecado, 

mergulhados em nossa pequenez e miséria. Comtemple o Cristo sujando seus pés, 

como que pisando em lamaçal, e faça ressoar durante esta contemplação o que o 

evangelho de hoje nos traz: “Senhor, não sou digno que entrei em minha morada”. 

- Louve a Deus, com alegria, após perceber Sua intenção de fazer morada em nós. 

d. Ao descrever o modo que se comportavam seus soldados, o oficial age da mesma 

forma com Nosso Senhor, também nós devemos nos submeter ao senhorio de Deus, à 

Sua vontade, à Sua doce voz. Por isso, questione-se: 

- De que modo venho lidando com as cruzes diárias? 

- Como trato aqueles que naturalmente não me agradam? 

- Aceito de bom grado ou murmuro as inconveniências diárias? 

e. Rezar durante a semana (todos os dias) o Benedictus (a oração se encontra no 

final do material) 

 

3º DIA  

Texto de Apoio 

 No Evangelho de hoje, Nosso Senhor louva a Deus por um motivo, até aquela 

época, nunca visto. Isso porque a grande sabedoria, na tradição judaica, resumia-se ao 

conhecimento das leis, contudo, ao revelar-Se aos pequeninos e esconder-Se aos sábios 

e inteligentes, Nosso Senhor quebra com toda a lógica daquele tempo. Meus irmãos, 

pensemos bem! Essa ruptura não está isolada no tempo de milênios atrás, mas, sem 

sombra de dúvidas, vigora no nosso tempo. Percebamos, quem são os que, ainda hoje, 

não compreendem a realeza de Cristo Jesus? São os cheios de si, presos a seu próprio 

modo, talvez estejam distantes de nós, talvez sejamos nós… O que se sabe é que o 

Senhor “resiste aos soberbos e concede graça aos humildes” (Tg 4,6), e Sua Face 

permanecerá escondida àqueles que insistirem não abrirem seu coração, não se 

esvaziarem, não O amarem, pois “o Senhor está próximo dos quebrantados de coração 

e esmagados de espírito” (Sl 33,19). 

 Todavia, é certo de que, embora não sejamos exemplo de desprendimento, o 

Senhor vem ao nosso encontro por Sua infinita misericórdia, porque Seu amor por nós 



é constante; não é fruto de esforço nosso. Para isso, S. João nos recordará “Ele nos 

amou primeiro” (Jo 4,19). Sob esse pretexto verdadeiríssimo, não podemos viver a 

nosso modo, porque Ele nos ama sempre, mas sim viver ao modo Dele, porque Ele nos 

ama sempre! O verdadeiro amor aspira à correspondência. Portanto, não nos 

acostumemos de maneira alguma com as graças, consolações e sinais que recebemos 

de Deus, afinal de contas, em meio a tantos que se frustraram buscando-O 

erroneamente, nós somos felizes! Nós somos eleitos! Sobre esta dádiva, o Senhor nos 

diz: “Felizes os olhos que veem o que vós vedes! Pois eu vos digo que muitos profetas 

e reis quiseram ver o que estais vendo, e não puderam ver; quiseram ouvir o que estais 

ouvindo, e não puderam ouvir”. 

 

Lc 10, 21-24 

 

a. Repita os passos “a e b” da oração de ontem. 

b. Sendo o Evangelho de hoje, um louvor a Deus, tentemos saborear interiormente 

cada palavra, cada moção, cada cena. Não se trata de sentir um floreio poético que logo 

passa, mas de um encontro profundo, íntimo, pessoal, ascético, que perdura, não 

somente em nosso coração, mas nossa razão e vontade. 

- Contemple detalhadamente uma multidão de pessoas de todos os tipos no deserto; 

sedentas, com sol escaldante, ávidas, apáticas, onde, a ti especialmente, aparece um 

poço de onde jorra águas caudalosas. Qual a tua reação?  

- Anote no seu caderno.  

c. Ao percebermos que o mérito todo é de Cristo, que “não somos capazes de 

pensar nada vindo de nós próprios” (2 Cor 3,5), surge a virtude da humildade que está 

alicerçada na Verdade. 

- Repita a experiência do poço, porém, desta vez, ciente de quem é o Autor, quem fez 

brotar o poço, quem jorrou a água. Vá deixando a gratidão e o louvor tomar conta do 

teu coração, passeie ao longo da tua história, percebendo esse resgate de Jesus, Suas 

graças, Seus livramentos, na imagem do deserto de tua vida. 

d. Com suas próprias palavras, peça a graça da humildade, de um conhecimento 

próprio e, também, alheio fincado na Verdade, de ser pobre de espírito. 



e. Rezar durante a semana (todos os dias) o Benedictus (a oração se encontra no 

final do material) 

 

4º DIA  

Texto de Apoio 

 Dentro do itinerário de Advento, a Liturgia de hoje nos remete à promessa do 

Senhor de não deixar os seus eleitos, compadecendo-Se sempre. No momento em que 

vários portadores de deficiência física são curados por Jesus, Sua glória é manifestada 

através da cura, também, através da multiplicação dos pães. Contudo, esses milagres 

tornam-se ainda mais belos, quando os interpretamos pela liturgia da Igreja. Na 1° 

leitura, o profeta Isaías fala sobre o banquete reservado ao povo que confia em Deus. 

No Salmo, exprime-se o pastoreio de Jesus para com Suas ovelhas, a ponto do Salmista 

afirmar: “mesmo que eu vale pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei” (Sl 22,4). 

No Evangelho, além dos milagres, o cuidado de Nosso Senhor ao perceber seus 

seguidores sem comer há dias, “tenho compaixão da multidão”, disse Ele. Ora, todas 

as 3 leituras mostram o quanto Nosso Senhor é compassivo e generoso para aqueles 

que confiam Nele. 

 Outro ponto interessante é que não foi por acaso que aquela multidão 

permaneceu dias sem comer, à exaustão, para estar com Jesus. Pois, para além de toda 

necessidade física, havia ali uma sede enorme de Deus, algo tão profundo e 

inexplicável que lhes faziam esquecer suas carências físicas naquele momento, afinal, 

“o verdadeiro amor não busca os próprios interesses” (1 Cor 13,5) e, com aquela 

multidão, não foi diferente, o fogo da caridade abrasou de tal modo aquelas almas, que 

nada mais queriam a não ser estar com Ele, conforme suplica o Salmista: “Uma coisa 

peço ao Senhor, somente esta procuro: assentar-me na casa do Senhor, todos os dias de 

minha vida!” (Sl 27). Desse mesmo modo, somos chamados hoje a saciar nossa sede 

com o Pão descido dos céus, confiantes em Sua promessa: “Eu sou o pão da vida: 

aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede.” (Jo 

6, 35). 

Mt 15, 29-37 

a. Repita os passos "a e b" da oração do primeiro dia. 



b. Os que seguiam a Nosso Senhor, naquele monte, pareciam não sentir o peso 

físico, pois, contido Livro do Profeta Isaías, “aqueles que contam com o Senhor 

renovam suas forças; ele dá-lhes asas de águia. Correm sem se cansar, vão para a frente 

sem se fatigar." 

- Coloque-se no lugar de alguém daquele monte, dentre os milhares de fiéis, seguindo 

Nosso Senhor. O que fazias? Continuava a seguir, mesmo sem comer? Daria o máximo 

ou, após um breve período, por sensibilidade demasiada consigo mesmo, iria 

descansar? Teria medo? 

- Anote no seu caderno todas as moções. 

c. O amor exige integral decisão, mas, por outro lado, Nosso Senhor vê nossa 

entrega, nossas dores e fraquezas. Por isso, embora admirando a atitude dos que O 

seguiam, disse: “Tenho compaixão!”. 

- Coloque-se novamente naquela cena, e dê ênfase no olho que tudo vê, na Face de 

Cristo. Vá colocando tudo que passa em tua vida, sob o olhar doce e compassivo de 

Cristo. 

d. Rezar durante a semana (todos os dias) o Benedictus (a oração se encontra no 

final do material) 

 

 

5º DIA  

 

Texto de Apoio 

 

 No dia de hoje, o Evangelho escolhido é a conclusão do Sermão da Montanha, a 

exortação de que Nosso Senhor faz à santidade, que tem ainda maior ênfase neste 

período de Advento, uma vez que a Vinda do Salvador deve causar em nós um grande 

desejo de mudança. Afinal, quem é o dono de casa que, após receber a notícia da vinda 

de uma visita rara, dá-se o luxo de não arrumar mais um pouco a casa, de modo a deixá-

la cada vez mais perfeitamente organizada? 

 Percebe-se que Nosso Senhor, ao indicar que nem todos que dizem “Senhor, 

senhor” entrarão no reino dos céus, mas sim todo aquele que põe em prática Sua 



Palavra. Pois de nada adianta que rezemos e coloquemos condições ao seguimento da 

vida cristã, pelo simples fato de que o verbo “rezar” e “condicionar” têm sentidos 

totalmente antagônicos. Assim como eram os fariseus, a quem Jesus disse: “esse povo 

me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim” (Mc 7,6).  Afinal, como 

bem disse Santa Teresinha, “o Deus de bondade e de misericórdia recompensará, 

magnificamente, não somente as ações brilhantes realizadas por ele, mas ainda o 

simples desejo de serví-Lo e amá-Lo, pois Ele vê tudo, Seu olho penetra o fundo dos 

corações, os mais secretos pensamentos não Lhe são escondidos”. 

 Desse modo, somos impelidos hoje a construir nossa vida na Rocha Firme, com 

coração reto e disposto a seguir Aquele que nos amou até as últimas consequências, 

“Vós amais os corações sinceros” (Sl 50), disse o Salmista, portanto, esforcemo-nos 

para não sermos dúbios, maliciosos, astutos demasiadamente, a fim de que possamos 

rezar, com toda sinceridade: “Sê para mim um rochedo habitável, para onde ir 

continuamente, deste ordem para me salvar, porque tu és minha rocha e meu refúgio” 

(Sl 71). 

 

Mt 7, 7, 21.24-27 

 

a. Repita os passos "a e b" da oração do primeiro dia. 

b. Muitas vezes, clamamos “Senhor, Senhor”, mas, no fundo, aquilo é uma mera 

repetição, a fim de aliviar nossa consciência de que nossa amizade com Cristo 

permanece a mesma. Contudo, a vida espiritual é uma escada rolante para baixo, nela, 

não existe estacionamento, ou se sobe, ou se desce. Diferentemente, é aquele que clama 

“Senhor, Senhor”, aberto a escutá-Lo, procurando em tudo a Sua Face. 

- Examine sua consciência, reveja sua disposição, horário, adiantamento ao praticar 

suas orações diárias. 

- Firme, de modo escrito, seu desejo de mudar. 

c. A sinceridade consigo mesmo, juntamente com um conhecimento próprio à luz 

do Espírito Santo, é uma vida espiritual erigida sobre a Rocha Firme. Por outro lado, a 

astúcia de escolher a porta larga e de estar sempre arrumando motivos racionais para 

fugir da dor, é uma vida espiritual erigida sobre um castelo de areia. 



- O que vens construindo? Decisões sólidas, visando a porta estreita, ou frouxas, que 

geram ansiedade, insegurança? 

- Anote tudo em seu caderno de oração. 

d.  Rezar durante a semana (todos os dias) o Benedictus (a oração se encontra no 

final do material) 

 

6º DIA  

 

Texto de Apoio 

 

 Tomados pela Palavra trazida no Evangelho de São Mateus, somos postos diante 

da cura de dois cegos. Mais uma vez, pois a Sagrada Escritura remete a este milagre 

não só com esses dois homens, mas também com tantos outros pecadores que cruzaram 

o caminho do Senhor, como o cego Bartimeu em Mc 10,46, ou em Jo 9,1-41, trazendo 

a cura do cego de nascença em Jerusalém. Ademais, todas essas passagens trazem em 

comum uma cura, que não é propriamente uma cegueira física, mas sim uma cegueira 

espiritual, tomada pelo pecado. O cego Bartimeu, após tornar a ver, jogou o seu manto, 

deixou para trás os seus apegos, e seguiu ao Senhor. Enquanto o cego de nascença, 

após sua cura, ao se lavar na piscina de Betsda, realiza um processo de entendimento a 

respeito de Jesus, e finalmente chega a confessar sua fé nEle como o “Filho do 

homem”, ao dizer: “Creio, Senhor”. Dessa maneira, o Senhor sempre os exige um 

testemunho de uma verdadeira conversão, e também o fez na passagem de São Mateus, 

exigindo a estes pecadores um testemunho vivo de que, verdadeiramente, acreditavam 

no Senhor e queriam receber a cura de tantas misérias. Jesus os questiona: 

"Acreditais?" — "Sim, Senhor". 

 Cristo realiza na vida desses a obra da salvação, afirmada na cruz, assim como 

Ele mesmo o fez. Portanto, nos é dada a percepção de que este mesmo Senhor, que 

veio ao mundo como servo, sofredor, que recebeu calúnias, e carregou em cada uma 

das Suas Santas Chagas as dores dos nossos pecados; vem a nós. Jesus vem a nós para 

trazer-nos um caminho semelhante aquele que Ele mesmo traçou para Ressurreição, 

para a nossa salvação. 



Neste tempo de Advento, de espera pela vinda de Cristo Salvador, aproveitemos para 

clamar ao Pai a graça de transformar o nosso entendimento, para que possamos amar a 

Santa Cruz, amar a Fonte da Vida, de onde jorrou Sangue e Água, de onde brotou a 

salvação. 

Mt 9, 27-31 

a. Repita os passos "a e b" da oração do primeiro dia. 

b. Contemple a cura desses cegos, permitindo que o Santo Espírito de Deus guie a 

sua oração. Procure, primeiramente, esvaziar-se de tudo, das suas preocupações, 

distrações... esvazie-se de si. Diante da cena que for colocada em seu coração, vá 

clamando ao Senhor, como estes cegos o fizeram, pela sua cura.  

c. Após serem verdadeiramente curados, estes cegos partiram e seguiram os 

caminhos de Nosso Senhor. E você? Será que ainda não tens permanecido cego, e não 

consegues ver o Cordeiro? Será que ao perguntares ao Senhor: “Onde moras?”, como 

fizera João e André em Jo 1, 38, não tens permanecido no mesmo lugar em que estavas, 

sem a fé e a conversão necessária para ir com Ele, após escutá-Lo dizer: “Vinde e 

vede”. O que te falta para, finalmente, ir cumprir a vontade de Deus para a Sua vida? 

Após serem curados, eles não questionaram, não tiveram medo, não foram tomados 

por sentimentos de dúvidas. Apenas seguiram ao Senhor. Faça hoje esse exercício. 

Contemple Jesus que pega na sua mão e te leva para águas mais profundezas, após ter 

te resgatado da vida mundana. 

d.  Agora, coloque-se diante da cruz. Diante da sua cruz. Peça a Virgem Mãe que 

possas vê-la com os mesmos olhos que ela olhou para a Cruz do Senhor. Olhe para a 

sua cruz e agradeça a Deus, neste momento, por ela. Agradeça por todas as tribulações 

que já passaram por sua vida. Enxergue-as como uma oportunidade dada pelo Pai para 

a sua salvação, assim como o fez entregando o Seu Filho, enxergue-a como um ato de 

misericórdia e amor de Deus para contigo, assim como a Santa Cruz representa, pois é 

um sinal claro do caminho da salvação que Ele anseia para a sua alma. 

e. Santo Ambrósio afirmara ser necessário para o nosso aprofundamento na fé a 

união do estudo e da oração, da teologia e da vida espiritual, fazermos daquilo que 

aprendemos no Catecismo matéria para a nossa conversa íntima com Jesus. Com o seu 

exemplo, busquemos nos abastecer, nesses dias em que nos preparamos para a vinda 



do Senhor, do conhecimento da verdade, procurando realizar o estudo orante do 

Catecismo, ou iniciar a leitura de alguma obra que nos foi concedida por Deus por meio 

dos santos... aprofundar o nosso conhecimento a respeito das maravilhas que vem de 

Deus. 

f.  Por fim, juntamente com a oração do benedictus (a oração se encontra no final 

do material), reze a oração feita por Santo Ambrósio (busque-a na internet), recitando 

as palavras no mais íntimo do seu coração. 

 

 

 

7º DIA  

Texto de Apoio 

 

 Hoje, festa da Imaculada Conceição, enquanto a alma se dispõe para a vinda do 

Redentor, é justo pensar naquela que foi Sua Mãe. A promessa da vinda do Salvador 

está unida, ou até mesmo incluída, na promessa feita por meio da Virgem singular. 

Diante da anunciação do Anjo a Virgem, de que ela seria Mãe do verbo Encarnado, 

Nossa Senhora foi preservada do pecado original. Ausência absoluta de toda 

imperfeição, sendo, portanto, moradia, refúgio e sacrário vivo perfeito para Cristo 

Salvador, que foi concebido em seu seio Imaculado. Contudo, vejamos também que, 

desde o início da existência da Virgem Mãe, Deus a fez cheia de graça. Visto, inclusive, 

desde a criação e o pecado original, em Gn 3, 15: “Porei inimizada entre ti e a mulher, 

entre a tua descendência e a dela”; a preparação para a vinda da nova Eva, que, consigo, 

traria o Salvador. Afirma-se, portanto, que Maria Santíssima deu início a sua vida 

espiritual de maneira incomparavelmente mais sublime e perfeita do que todos os 

santos que pertencem aos mais altos altares do céu. Ela, em todos os momentos de sua 

vida, respondeu com entrega e solicitude a vontade do Pai, dizendo: “Eis aqui a serva 

do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!”. Unindo-se de forma perfeita a 

Deus. São João da Cruz, ao explanar um pouco sobre esse assunto, apresenta-nos Nossa 

Senhora como modelo perfeito de santidade: “Tais eram as obras da gloriosíssima 

Virgem Nossa Senhora, que, estando desde o princípio elevada a este alto estado de 



união, nunca teve impressa na alma forma de qualquer criatura, nem por ela se moveu, 

mas sempre a sua moção foi do Espírito Santo.” (S. III, 2, 10).  

 Dessa forma, vê-se na Rainha Imaculada a realização das duas condições 

necessárias para estar em união com o Pai. A primeira, precisa de uma vontade 

verdadeira na alma de nada que seja contrário a vontade divina, sendo livre de todo 

apego as criaturas. A Segunda condição, decorrente da primeira, é consistida por uma 

vontade humana que é unicamente movida pela vontade de Deus. Essas duas condições 

tanto se fazem presentes na alma puríssima da Virgem Imaculada, que ela jamais teve 

apego algum ao mundano, mas sempre foi completamente tomada pelo amor que vem 

de Deus, sendo sempre guiada pelas inspirações do Santo Espírito. Sendo, portanto, a 

Esposa do Espírito Santo. 

 

Lc 1, 26-38. 

 

a. Repita os passos "a e b" da oração do primeiro dia. 

b. Contemple a Anunciação de São Gabriel a Virgem Santa. Coloque-se nesta cena. 

Diante de cada versículo, pare e peça ao seu santo anjo o auxílio necessário para 

conseguires contemplar a Anunciação, dia este em que, definitivamente, por meio do 

sim dado pela Virgem, foi iniciado o processo da nossa redenção, instituída pelo 

Sangue derramado do Cordeiro. 

c.  Deus quis precisar dessa Mulher Santa, Imaculada, Venerável. Queiramos nós, 

também, precisar desse grande auxílio que nos foi concedido. Consagre-se a Virgem, 

entregando toda a sua vida em suas mãos nesta hora. Proclame em voz alta o seu desejo 

de colocar tudo em seu manto derradeiro, permitindo que ela possa ser aquilo que foi 

instituído no momento da Anunciação, canal da graça, via perfeita para os filhos 

pecadores e manchados pelo pecado até o Seu Filho Amado. Contemple a Virgem, que 

te leva no colo, te prepara, te auxilia a encontrar-se com Cristo. Caso você seja um dos 

que irão, hoje, consagrar-se a Virgem por meio do método de São Luís Maria Grignion 

de Montfort, durante a Santa Missa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, em 

que haverá sua consagração ou renovação, contemple a Rainha Imaculada, que de hoje 



em diante te coloca debaixo do seu manto, como participante do seu exército de 

escravos, e te leva ao céu.  

d. Contemple a saudação do anjo a Mãe Imaculada: “Alegra-te, cheia de graça, o 

Senhor está contigo”. Glorifique, assim como o Arcanjo Gabriel o fez, a Virgem 

Imaculada. Proclame títulos de honra a Rainha dos Céus e da terra. Ave, cheia de graça. 

Reze a Ladainha de Nossa Senhora, louvando e bendizendo o nome de Maria 

Santíssima. Recite a Antífona de Comunhão da liturgia de hoje: “Todas as nações 

cantam as vossas glórias, ó Maria; por vós nos veio o sol da Justiça, o Cristo, nosso 

Deus. ” 

e. Rezar durante a semana (todos os dias) o benedictus (a oração se encontra no 

final do material) 

 

 

2ª SEMANA  

 

8° DIA 

 

Texto de Apoio 

 

 “Assim como está escrito no livro do Profeta Isaías: Esta é a voz daquele que 

grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Sendo 

perguntado ao glorioso Batista quem ele era, respondeu: eu sou a voz que grita no 

deserto. Por isso o profeta lhe chamou voz, porque ia à frente do Verbo. Todo aquele 

que anuncia a verdadeira fé as boas obras, que outra coisa faz senão preparar o caminho 

do Senhor que vem aos corações dos ouvintes? Porque formando com a palavra da 

santa pregação pensamentos limpos nas almas dos que o ouvem, faz com que a força 

da graça penetre, e a luz da verdade os ilumine, para que façam direitas as sendas por 

onde o Senhor há de vir, e em conformidade a isso disse: todo vale será aterrado, e todo 

desfiladeiro será humilhado.” (São Gregório Magno) 

 João Batista era a voz que gritava no deserto exigindo um caminho para a 

passagem do Senhor. Quando um rei resolvia visitar um dos seus domínios, perdidos 



na imensidão do deserto, era expedido para lá um mensageiro com a incumbência de 

preparar um caminho para a carruagem passar. O mensageiro aqui era João e o rei era 

Jesus. Isaías (40, 3) descreve como seria abrir um caminho no deserto: "Seja entulhado 

todo o vale, todo o monte e toda colina sejam nivelados; transformem-se os lugares 

escarpados em planície, e as elevações, em largos vales." Abrir uma estrada para um 

rei passar é semelhante à conversão de nosso coração, caminho árduo, tomado por 

apegos e vícios. Representando, portanto, o deserto a imagem da humanidade, uma 

terra seca, mas que tinha tudo para frutificar. Só faltava a água viva de Cristo, sendo as 

forças, apresentadas por João para resolver os obstáculos, a penitência e o 

desprendimento, vivência marcante no Advento. Preparemo-nos, portanto, pois o 

Senhor está próximo, e Ele virá para tornar direito tudo que está torto, para realizar 

uma obra nova na sua vida. 

Lc 3, 1-6 

a. Repita os passos "a e b" da oração do primeiro dia. 

b. Diante dessa passagem, receba essa voz vinda de Deus através do profeta João 

Batista, e prepare-se para a vinda do Senhor. Faça um exame de consciência diante da 

Boa Nova que fora anunciada, questione-se a respeito de como está o seu coração para 

receber Aquele que vem.  

- Quais as veredas que precisam ser endireitadas na sua vida? Assim como fora 

meditado por São Pedro de Alcântara, escute ao Senhor que diz: “que fizestes dessa 

tua alma que eu com meu sangue fiz minha?” 

c. Coloque-se diante do juízo final. Onde não existe mais um dia, onde não há mais 

tempo para mudanças, onde és visto por Deus a imagem daquilo que és hoje. 

Contemple todos os seus pecados sendo revelados diante do Senhor, a luz do Espírito 

Santo, veja até mesmo as misérias que estão escondidas por sua cegueira. Sinta a dor 

das ofensas que causastes ao Sagrado Coração. Contemple em Nossa Senhora, uma 

mãe que clama pela salvação de um filho.  

d. Não se desespere! Pela misericórdia de Deus, o seu juízo ainda não chegou, e 

tens o hoje, o agora, para oferta-Lo e servi-Lo com alegria. Viva como quem só tem o 

hoje para amar a Cristo, não demores! Peça a intercessão de Santo Expedito, para que, 

assim como ele, possas pisar no corvo encardido que vem tentar o seu coração para que 



deixes a sua conversão para amanhã, e exclamar: “HOJE! Nada de adiamento! É para 

já! Agora!”. 

e. Em oração, volte-se para o salmo 125 (126) da liturgia de hoje, e, ao salmodia-

lo, louve a Deus com alegria pelas maravilhas feitas em sua vida, por sua misericórdia 

infinita. 

f. Rezar durante a semana o Magnificat (a oração se encontra no fim do 

material). 

 

 

 

                                                            9° DIA 

 

Texto de apoio 

 

 No Evangelho de hoje, Jesus não só perdoa os pecados desse homem de fé, 

como, também,  torna visível no corpo a cura invisível da alma. A multidão se espantara 

com tamanho poder dado por Deus a Jesus, homem encarnado como nós. O Senhor 

quer tocar-nos mediante a Humanidade do Seu Filho, por meio de uma natureza 

humana que está em perfeita união a divindade, Ele quer endireitar as veredas, como 

visto no Evangelho de ontem, e abrir os olhos aos cegos, como meditamos a cura 

daqueles dois homens. Mais uma vez, como já visto nesse Advento, Cristo nos pede a 

fé. Ele cumpre a graça, mediante a nossa abertura. Esses homens não desistiram, apesar 

dos obstáculos e dificuldades, perseveraram e encontraram os caminhos que levavam 

ao Senhor, guiados pelo Seu Santo Espírito. Cabe também a nós não mais desistir, e ir 

de encontro a Jesus que nos espera para lavar a nossa alma de todos os pecados.  

 Diante disso, vivamos nesse Advento com um espírito penitente, buscando os 

sacramentos como forma de limpar a nossa alma, e a oração para nos preparar para a 

vinda de Cristo que se aproxima. Além disso, rezemos pelos nossos irmãos, para que, 

assim como esses homens que ajudaram o paralítico a chegar até Jesus, possamos ser 

um auxílio para as almas daqueles que nos cercam. Como dito pelo Papa Pio XII, trata-

se de um mistério tremendo, que nunca poderemos meditar o suficiente: “A salvação 



de muitos depende das orações e dos sacrifícios voluntários, feitos com esta intenção, 

pelos membros do Corpo Místico de Jesus Cristo” (Encíclica “Mystici Corporis”, de 

29 jun. 1943, n. 43).  

Lc 5, 17-26 

a. Repita os passos "a e b" da oração do primeiro dia. 

b. Contemple o Evangelho de hoje e, diante dos acontecimentos narrados, medite: 

Primeiramente, coloque-se diante da fé desse homem, que perseverou na busca da 

libertação de sua alma, seguindo ao Senhor, mesmo diante das dificuldades, para 

receber o Seu Amor.  

c. Veja, também, a perseverança daqueles que carregavam o leito do paralítico, na 

busca incessante pela salvação da alma de um irmão. Conforme o Espírito Santo te 

conduzir, medite a respeito da sua postura para com os seus irmãos de Comunidade, 

sua família, seus amigos... Tens cumprido o seu carisma na busca pela salvação das 

almas? Ou tens desconfiado da graça salvífica do Pai, mantendo-se acomodado, com 

pensamentos de soberba? 

d. Após isso, volte para o Evangelho e contemple a reação dos fariseus, tomados pela 

prepotência, resumindo sua fé apenas em práticas exteriores, faltando uma verdadeira 

conversão, pois desconfiam da obra divina de Cristo. Não abrindo os seus olhos para 

enxergar as maravilhas feitas pelo Senhor nas suas vidas e, mais ainda, na vida dos 

irmãos. 

- Diante disso, questione-se: Tens visto e louvado a Deus por tantas maravilhas 

derramadas na vida daqueles que te cercam? Como reages quando algum irmão recebe 

um consolo do Senhor? És levado por pensamentos tomados pelo maligno, assim como 

os fariseus, repletos de inveja, ou tens rendido graças pelas bênçãos que Ele derrama 

sobre o Seu povo pecador?  

 e. Por fim, se ainda não tiveres buscado nesse tempo de preparação para a redenção 

que vem de Deus, procure o sacramento da confissão. 

f. Rezar durante a semana o Magnificat (a oração se encontra no fim do material). 

 

 

10º DIA 

https://w2.vatican.va/content/pius-xii/pt/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_29061943_mystici-corporis-christi.html


 

Texto de Apoio 

 

 Na primeira leitura da liturgia de hoje, somos postos diante da Boa Nova 

anunciada. Nessa passagem, contempla-se, mais uma vez, a vinda do Salvador. Porém, 

vê-se agora de uma maneira preenchida pela alegria dos filhos Seus, que esperam para 

glorificá-Lo, livre de qualquer fala que remete a condenação; percebe-se uma 

exclamação perfeita da misericórdia que virá junto ao Salvador. Eis que vem Aquele 

que se fez carne para nos salvar, para perdoar-nos de nossas faltas, para curar-nos de 

nossas cegueiras. Eis que vem o Senhor, que libertará os cativos, transformará as nossas 

almas. 

 Hoje, não nos voltemos mais com o olhar do Juízo, mas com o olhar da salvação. 

Alegre-se! O Senhor abrirá as portas dos céus e levará os Seus. Reconheça esse grande 

mistério de amor para conosco. Deus enviará o Seu Filho Único até nós, para levar até 

mesmo a última ovelha. Ninguém será deixado, todo o povo de Deus será encontrado 

e levado para junto dEle. O Bom Pastor vem, juntará todo o Seu rebanho, para conduzi-

los a Jerusalém Celeste. Hoje é um dia de livrar-se do temor colocado em nossos 

corações pela mancha do pecado, pela nossa indignidade, que deve sim ser 

reconhecida, mas jamais pode dar brechas para dúvidas quanto a misericórdia que vem 

do Pai. Deus deixa as 99 ovelhas, para ir atrás de 1 que está distante. Não desanimes!  

Como Deus mesmo nos diz no primeiro versículo dessa leitura: “Consolai, consolai 

meu povo.” 

Is 40, 1-11 

a. Repita os passos “a” e “b” da oração do primeiro dia. 

b. Glorifique ao Senhor que vem! Nesse primeiro momento, volte-se para a alegria 

que preenche os corações dos filhos de Deus, pois Ele virá! Por quanto tempo o Espírito 

conduzir, louve a Deus por tamanha maravilha. Louve ao Rei do universo que está por 

vir. Clame, para que Ele não tarde. Para que Ele venha, com pressa, libertar o vosso 

coração e limpar vossas culpas. 

 



c. Anuncie a Boa Nova aos seus! Assim como fora anunciado para Sião, se apresse 

e proclame a todas as criaturas. “Elevai a voz sem receio, dizei às cidades de Judá: “Eis 

vosso Deus!"”. Revele está verdade jubilosa para aqueles que ainda não a conhecem, 

para que possam, junto a ti, se preparar para o dia que o Senhor virá em busca dos Seus. 

Durante essa semana, explique a respeito do Advento e da vinda do Senhor para pelo 

menos uma pessoa que conheces e é ignorante quanto a essa verdade de fé. 

 

d. Volte seu olhar para si. Como tens visto a notícia da vinda do Senhor? Não 

consegues sair da melancolia dos seus pecados para tomar posse do amor de Deus para 

contigo, que vem para te salvar? Se necessário, torne aos passos do projeto de vida 

visto no retiro da Comunidade, onde, por primeiro, estivemos diante das nossas 

misérias, mas, após sofrermos as dores dos nossos pecados, acolhemos cada um, 

reconhecendo que somos fracos e pecadores, mas que não podemos permanecer para 

sempre presos na nossa indignidade, pois nunca fomos, e nunca seremos dignos. Como 

dito, é nesse ponto que muitos desanimam. Confie na misericórdia e na graça do Pai, 

pegue a espinha da carne e a supere na graça! (2 Cor 12, 7-10). 

 

e. Recite o Sl 95(96) da liturgia de hoje, salmodiando ao Senhor um canto novo. 

 

f. Rezar durante a semana o Magnificat (a oração se encontra no fim do 

material). 

 

11° DIA 

Texto de Apoio 

Celebramos hoje, com grande alegria, a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, 

Padroeira de toda a América. Para celebrar essa festa, a Igreja nos propõe o episódio 

da visitação da Virgem Santíssima à sua prima Santa Isabel. Estando ainda com poucas 

semanas de gestação, levando dentro de si o Filho de Deus, Maria traz à casa de 

Zacarias o derramamento do Espírito Santo sobre São João Batista, o último dos 

profetas. Com efeito, Isabel, repleta do Amor de Deus, confessa à Mãe do Salvador: 

"Logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no 



meu ventre." Ela reconhece, pois, a presença do Messias no ventre puro daquela jovem 

cuja gravidez tinha apenas começado a dar seus primeiros sinais. Daí o espanto diante 

desta visita inesperada e envolta por tantas bênçãos: "Como mereço que a mãe do meu 

Senhor venha me visitar?". Movida pelo mesmo Espírito, a Igreja se alegra, como João 

Batista, com a vinda de Nosso Senhor. E com as palavras de Isabel, reconhecendo em 

cada Ave-Maria a grande dignidade da Virgem Santíssima, cuja fé generosa fez entrar 

no mundo o Salvador. Felizes somos nós que, tendo na Virgem um modelo de fé e 

entrega a Deus, encontramos na sua vida e na sua humildade um caminho seguro ao 

Filho e, por Ele, ao Pai! 

 

Lc 1, 39-47 

 

a. Repita os passos “a” e “b” da oração do primeiro dia. 

b. Maria não ficou somente na glória de ser a mãe de Deus, ela se fez serva, 

começando por visitar Santa Isabel e oferecendo a ela seus préstimos. A sua 

“pequenez” diante de Deus foi o verdadeiro chamariz para que o Espírito Santo 

viesse e ali encontrasse morada. 

- Neste momento, faça um exame de consciência sobre a presença dessa virtude tão 

viva na Virgem Maria; a virtude da humildade. Questione-se em quais âmbito de tua 

vida, é necessário um despojamento maior de suas “glórias” e um apego maior ao ser 

pequeno. 

- Pegue seu caderno de oração e, conduzido pelo Espirito Santo, anote tudo o que te foi 

inspirado. Anote o que o Senhor te pediu para largar, por ser algo que alimenta o teu 

ego e te faz buscar ser glorificado. Anote as atitudes que te foram inspiradas para fazer 

crescer a virtude da humildade e te fazer pequeno. 

 

c. A meditação sobre essa grande virtude da Mãe de Deus gerou no coração de 

Santa Teresinha a confiança absoluta na misericórdia de Deus, que deseja se doar a nós 

por pura gratuidade. Teresinha entendeu que Ele só espera encontrar corações humildes 

e mãos vazias, porque “Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes” 

(Tg 4, 6). 



- Confiante na misericórdia de Deus, deixe-se lançar nesse mar de amor, como um 

barco a vela que é conduzido pelo Ruah do Espirito Santo. Reconheça o quanto és 

incapaz de seguir por tuas próprias forças e faça um grande momento de louvor a Deus 

por sua infinita misericórdia que te alcança e te conduz. Fale ao Senhor que és pequeno 

e que, sem Ele, nada podes fazer. Se necessário, deixe o Espirito Santo vir a teu auxílio 

e rezar por ti. 

 

d. O Padre Royo Marín indica três principais "meios para se chegar à verdadeira 

humildade": 1-Pedir incessantemente a Deus. 2- Pôr os olhos em Jesus Cristo, modelo 

incomparável de humildade. 3- Esforçar-se por imitar Maria, Rainha dos humildes. 

- Por isso, peçamos ao Senhor, que pelas mãos da Virgem possamos alcançar esta 

virtude tão rica que nos ajudará a sermos verdadeiros reflexos de Jesus Cristo.  

 

e. Reze o Magnificat (oração no fim do material). 

 

12° DIA 

Texto de Apoio 

Evangelho de hoje, Cristo fala a respeito de São João Batista, deparamo-nos com 

a seguinte passagem: "O Reino dos Céus sofre violência, e são os violentos que o 

conquistam". Desse modo, fica claro que o Reino dos Céus é arrebatado e conquistado, 

não pelos tíbios, pelos mornos, mas, na verdade, os determinados, os impetuosos que, 

levando a sério a vida espiritual, "fazem violência" ao Reino dos Céus, lutam, e 

conquistam-no com as unhas da virtude e os dentes de um desejo incessável de Deus. 

Esta pressa por chegar logo à presença do Pai é talvez a mais significativa característica 

da esperança cristã. A esperança que anima os corações entregues a Cristo não é uma 

espera passiva e inerte, mas uma força que move a agir hoje, a amar hoje, a ser santo 

hoje, neste instante mesmo. Ele nos garante, pois, as forças necessárias e, por isso, 

convoca-nos a sermos santos agora, a abandonarmos o pecado agora, a arrebatarmos 

agora, com a "violência" dos que amam, o Reino que está preparado aos que tomam a 

peito a vocação à santidade e a vontade de ver o Senhor face a face na glória da 

eternidade. 



 

Mt 11, 11-15 

 

a.  Repita os passos “a” e “b” da oração do primeiro dia. 

b. São Josemaría Escrivá, ao comentar o trecho do Evangelho de hoje, escreve: 

"Alguns comportam-se, ao longo da vida, como se o Senhor tivesse falado de entrega 

e de conduta reta somente àqueles a quem não custasse – não existem! – ou aos que 

não precisassem lutar. Esquecem que, para todos, Jesus disse: o Reino dos Céus 

arrebata-se com violência, com a luta santa de cada instante." 

- É preciso fazer violência consigo mesmo. Ainda que não se queira suficientemente, 

importa uma determinada decisão de querer. Vendo toda a vida do Cristo, seu sangue 

derramado, as perseguições sofridas, todas as blasfêmias, injúrias, açoites sofridos. E 

agora olhando para a sua própria vida, o que fizeste para retribuir este amor? Como 

tens levado tua vida em Cristo? 

Deixe que o Espirito Santo te conduza e te faça enxergar o que precisa ser levado com 

mais violência em tua vida. 

c. A esperança cristã é um do que nos dá a certeza firme de que, pelos merecimentos 

de Cristo, o Senhor nos dá — e dará sempre que pedirmos com humildade — as graças 

necessárias para, amando-O verdadeiramente, conseguirmos a salvação eterna. 

 

- Mesmo diante do que foi contemplado, que talvez tenha trazido uma dor enorme e 

uma fraqueza por nos mostrar que não sabemos retribuir o amor de Deus conosco. O 

Senhor vem trazer o consolo de sua misericórdia. E confiante nessa misericórdia, louve 

ao Senhor por tão grande compaixão por nossa pequena alma. 

d. Portanto, meus irmãos, Deus nos chama à santidade e que ela ocorra hoje. De forma 

bem prática, existem dois caminhos principais para tanto: a oração e a busca pelos 

sacramentos. Dentre os sacramentos, existem dois que podemos buscar 

recorrentemente. O primeiro é a Confissão, entendida não como um "complexo de 

culpa", mas como um ato de amor. O segundo é a Comunhão, uma união perfeita da 

nossa pequenez com a Divindade do Cristo. 



- Usar-se desses meios, trata-se de uma oportunidade única de fazer aumentar a própria 

amizade com Deus. Portanto, busque nesses dias a confissão e experimente buscar mais 

vezes a presença do Cristo no Santíssimo Sacramento. Dessa forma, mais fácil será 

abrir mão do que não te leva a Deus, a ter sede de Deus e a ser SANTO. 

e. Reze o Magnificat (oração no final do material). 

 

13° DIA 

Texto de Apoio 

Nosso Senhor apresenta-se hoje como um contraste a São João Batista, cuja vida de 

dura penitência era conhecida por todos em Israel. O Filho do Homem, por outro lado, 

que fez questão de comer, beber e estar com os demais, era chamado “beberrão” e 

“glutão”. A chave para darmos como resposta a quem seguir, encontra-se nas palavras 

finais do Evangelho de hoje: “A sabedoria”, diz Nosso Senhor, “foi reconhecida com 

base em suas obras”. O dom de sabedoria, como nos ensinam as Escrituras, está 

intimamente vinculado com a caridade: ser sábio significa reconhecer que o amor não 

é um fardo; significa ver todas as coisas, inclusive o sofrimento e o sacrifício, não com 

razões humanas, mas sob luzes divinas, com sentido sobrenatural e de eternidade.  

Quem ama renuncia alegremente às comodidades e prazeres desta vida, não por alguma 

lei, mas porque sabe que dar tudo é ainda muito pouco, quando se trata de ganhar a 

Cristo. É justamente por não amarem e, portanto, estarem cegos à verdadeira sabedoria 

que os fariseus veem a Jesus e a João Batista como opostos: criticam o primeiro, porque 

não se dão conta da infinita caridade com que o Verbo encarnado se digna ter uma vida 

comum e acomodada aos costumes locais; desprezam ainda o segundo, porque para 

eles é escandalosa a penitência feita por amor a Deus. Essas duas faces do Senhor, uma 

doce e serena e outra dura e desafiadora, são simbolizadas neste tempo de Advento 

pelos dois precursores de Cristo: por um lado, João Batista quer preparar o nosso 

coração para a vinda de Jesus mediante uma verdadeira penitência, uma sincera 

conversão de vida. Por outro, a Virgem Maria quer amansar a nossa alma, fazer dela 

um presépio acolhedor para a chegada natalícia do Filho. 

 

Mt 11, 16-19 



 

a. Repita os passos “a” e “b” da oração do primeiro dia. 

b. O Senhor nos convida, assim, a abraçar com fé verdadeiramente católica essa 

afabilidade e essa dureza, essa doçura e essa firmeza do amor que Deus manifesta quer 

na penitência de João Batista, quer no colo maternal da Virgem Santíssima. 

- Roguemos, agora, ao Espírito Santo que faça atuar em nós o dom da sabedoria, para 

que saibamos degustar o amor que é tudo suportar por Cristo, tanto na disciplina da 

carne como na mortificação do amor próprio. Peçamos incessantemente o dom da 

sabedoria em nossas vidas. Assim, por este dom, somos capazes de “sentir o gosto" das 

coisas divinas. Entramos de tal modo no conhecimento dos mistérios de Deus que ele, 

de algum modo, torna-se operativo no amor. 

c. Voltando o olhar para nossas vidas, possamos enxergar se falta crescer em nós 

o comportamento de João Batista, na penitencia doada por amor a Nosso Senhor. Faça 

um breve exame de consciência agora, e veja quais foram as tuas entregas em sacrifício 

por amor a Deus e pela salvação das almas. 

- Anote em seu caderno de oração os propósitos feitos ao Senhor, para renunciar 

alegremente às comodidades e prazeres desta vida. E pratique de forma mais continua 

estas renuncias por amor ao Pai.  

 

d. Peçamos ao Senhor que nos ensine a amá-Lo com toda nossa força e 

entendimento, para sermos a geração dos fortes, a fim de suportarmos as fraquezas da 

nossa alma. Além disso, que São João da Cruz, cuja memória celebramos no dia de 

hoje, ajude-nos e interceda por nós para que saibamos suportar os sofrimentos e, neles, 

descubramos o mistério da cruz de Cristo, que é a fonte da nossa Salvação. 

e. Reze o Magnificat (oração no final do material). 

 

14° DIA 

Texto de Apoio 

 

 No evangelho de hoje nos é revelado que o filho do Homem, que virá, será 

maltratado pelos mestres da lei. Estamos a apenas dez dias da celebração do Natal, 



quando iremos reviver, nos mistérios em que a Liturgia da Igreja nos envolve, a 

Encarnação redentora do Filho unigênito de Deus, o verdadeiro Messias. O Verbo 

divino, fazendo-se homem como nós em tudo, exceto no pecado, descerá de seu trono 

celeste, e já na forma tão desumana que Maria o dará à luz, começarão as dores com 

que seremos salvos. Aquele divino Menino, que nascerá em meio aos animais em uma 

manjedoura, já pagava assim o preço do seu infinito amor por nós. Quão grande é esse 

mistério, e com que a gratidão deveríamos meditá-lo: o Senhor, ainda em Menino, antes 

mesmo de nascer, vendo sem interrupção a doce face do Pai, via também a cada um de 

nós, a cada um daqueles por quem derramaria, cada gota do seu Sangue Precioso! 

Desde o ventre da Virgem Maria, Cristo já abraçava com amor salvífico a todos os 

membros do seu Corpo Místico, que é a Igreja a que temos a graça de pertencer. Ao 

repassarmos hoje em nossa oração este tão sublime mistério, não deixemos de dirigir a 

Jesus Sacramentado aquela exclamação cheia de fé e de afeto em que um dia falara S. 

Afonso de Ligório: “Ó Menino meu divino, eu Te vejo aqui a tremer; Ó Deus bendito, 

quanto Te custou haver-me amado!” 

 

Mt 17, 10-13 

 

a. Repita os passos “a” e “b” da oração do primeiro dia. 

 

b. Vemos no trecho do hino “Tu desces das estrelas”, de Santo Afonso de Ligório, 

nos é falado no nascimento de Jesus como uma encarnação redentora. Ou seja, Jesus 

vem ao mundo para sofrer por nós, e a marca da Cruz já está presente no presépio. 

Nascido no frio, na pobreza, no desamparo, desde seu nascimento já vemos uma vida 

de sofrimento. Redentor este que sofre por nós: “Ó Deus bendito, quanto Te custou 

haver-me amado! ”. 

- Desde o ventre de Nossa Senhora, Jesus pensa em você e o ama. E é apenas por te 

amar, meu irmão, que Ele virá para sofrer por toda a sua vida na terra, por amor a você. 

Que forte é entender este mistério e o quão é impossível não querer exclamar como 

Santo Afonso, o quanto esse amor custou sua própria vida e o quanto queremos poder 



dar também a nossa vida para retribuir este amor. Ofereça-te neste momento de oração, 

por inteiro ao teu Salvador. 

- Experimente no dia de hoje, escrever a Deus em seu caderno de oração, o quanto tua 

alma anseia por ter o amor tão puro e sincero, capaz de entregar tudo e de sofrer por 

este Amado. 

c. Não podemos ser como os fariseus, que pretendiam, à força de sua mortificação 

pessoal, apresentar-se limpos aos olhos de Deus. Nós, ao contrário, sabemos que Ele 

já nos ama, apesar da nossa impureza. Foi Ele quem deu o primeiro passo e, revelando-

nos o amor que nos tem, vem estar conosco; agora, enquanto ainda não o vemos, 

precisamos converter a nossa penitência e todas as práticas de nossa vida religiosa em 

outros tantos de meios de responder com amor ao seu amor divino e preparar o nosso 

coração para o grande dia, o dia em que celebraremos com Ele no céu. 

 

- Mergulhemos mais uma vez neste “corresponder” ao chamado de Deus para cada um 

de nós. E com um exame de consciência, vejamos quais as penitências e práticas de 

nossa vida espiritual precisamos renovar. 

 

d. Por fim, louvemos ao Senhor no dia de hoje pelo casamento de Rodriguinho e 

Bianca. Demos graças por estas almas que seladas pelo poder do Santo Espirito de 

Deus, se unirão eternamente para serem uma só. Peçamos ao Senhor que esta nossa 

família que se inicia neste matrimônio possa trazer muitas almas e frutos para o Reino 

de Deus. 

 

e. Reze o Magnificat (oração no final do material). 

 

                                                    3° SEMANA 

                                                             15° DIA 

Texto de Apoio 

 

 O terceiro domingo do Advento é o chamado Domingo Gaudete, ou “domingo 

da alegria”, pedagogicamente colocado pela Igreja nesta proximidade do Natal. É como 



quem está fazendo uma viagem e, depois de uma boa caminhada, avista além da última 

curva da estrada o lugar para onde está viajando. Que alegria! E esse lugar para onde 

vamos caminhando neste tempo do advento, é o Natal. É o nosso encontro com Deus, 

com o Messias, o Deus-conosco, que veio morar em nossa terra: “Alegrai-vos, O 

Senhor está perto”. A alegria é a primeira consequência de quem sabe que é amado, se 

nós sabemos que somos amados por Deus, nós então nos alegramos. Portanto, trata-se 

de redobrar a nossa fé, a fidelidade no amor infinito de Deus, para que crendo neste 

amor, possamos rejubilar nesta alegria que prepara nossas vidas para o nascimento do 

Cristo. No evangelho deste domingo, vemos a pregação de São João Batista que fala 

de forma indireta de Jesus, esta figura que prepara a vinda do Messias. “Ele os batizará 

com o Espírito Santo e com fogo”, batismo este que nos sela com o amor de Deus por 

meio do Espirito Santo, brotando em nós a alegria de sermos filhos e filhas de Deus. 

  

 

 

Lc 3,10-18 

 

a. Repita os passos “a” e “b” da oração do primeiro dia. 

 

b. O batismo no Espirito Santo, falado no evangelho de hoje, nos coloca em um 

compromisso de mudança de vida, em um compromisso de viver conforme a vontade 

e os desígnios de Deus. São Tomás de Aquino nos fala que somo nós como que uma 

barra de ferro enferrujada, e que a vida na graça nos tira esta ferrugem e nos deixa 

limpos novamente. Porém, após isto, precisamos nos tornar um ferro incandescente; 

aquele que perde suas próprias propriedades e já não se sabe se é ferro ou se é fogo. 

Este fogo é o próprio Espirito Santo de Deus, que nos molda e nos transforma nEle. 

- Peça ao Senhor, no dia de hoje, para que aconteça em tua vida esta segunda conversão, 

que te tira de uma vida apenas fugindo do pecado e te leva para uma vida no Espirito, 

no lugar mais íntimo na amizade com Deus. 



c. “Alegrai-vos, O Senhor está perto”. Rejubilemos de alegria, no dia de hoje, na espera 

do Menino Jesus. Na espera dAquele que já nos ama, e já prova seu amor por nós com 

sua encarnação. 

- Com imensa alegria, louve ao Senhor por sua vinda. Louve e agradeça por tão grande 

amor e infinita misericórdia para conosco, pobres pecadores. Glorifique o Senhor com 

suas próprias palavras ou conforme o Espirito Santo o inspirar. 

 

d. Reze o Nunc Dimitis (oração no final do material) 

 

16° DIA 

Texto de Apoio 

Alegrem-se os céus e exulte a terra, porque o Senhor Deus virá e terá compaixão dos 

pequeninos. Com as palavras da antífona da missa de hoje, iniciamos a semana de 

preparação próximo ao Natal, uma espécie de Semana Santa; porém, envolta em 

esperança e alegria pois a vinda do Senhor se faz cada vez mais próxima. A partir de 

hoje, o Evangelho seguirá uma sequência histórica-cronológica, narrando todos os 

acontecimentos que antecederam o nascimento do Salvador. O texto que hoje lemos na 

Santa Missa é monótono e árido. De fato, cansativo, repleto de nomes que em um 

primeiro momento parecem ser sem sentidos. Para um descuidado, parece impossível 

nutrir algum fruto espiritual. Grande engano. 

Trata-se de um belíssimo texto que em podemos contemplar o cumprimento da 

promessa e a história de nossa salvação no seu lento desenrolar pelo tempo. Aquele 

que nascerá é o herdeiro da promessa feita a Abraão, de sua bênção e da Glória de 

Deus. A Salvação é para todos e é real. É um fato histórico. O eterno tocou o tempo e 

resgatou a humanidade da mácula do pecado. A economia da graça e a raiz de todos os 

bens estão em Deus feito homem.  

Enquanto o Gênesis começa com a narração da origem de Adão, Mateus nos insere na 

narrativa da origem do novo Adão: Filho de David, Filho de Abraão – Rei e Sacerdote.  

A genealogia insere nomes de pecadores. Desta forma, o Cristo que nasceu sobre a 

carne como Rei e Sacerdote, herdeiro da promessa, toma sobre si os pecados da 

humanidade, os nossos pecados. Não é motivo de vergonha; pelo contrário, Cristo 



mostra a excelência de seus méritos redentores sobre todas as gerações – passadas e 

futuras. 

Para a nossa oração deste primeiro dia da preparação próxima do Natal, somos 

convidados a adentrar no mistério de nossa reconciliação, e acreditarmos que Ele é 

verdadeiro e perfeito homem pois pertence a descendência proclamada no Evangelho. 

E, aquilo que era somente figuras e imagens diante desses personagens, torna-se real 

por que o Espírito Santo agiu na história, descendo sobre a Virgem, gerando o Filho e 

uma nova genealogia onde, agora, as gerações futuras nascem não mais do sangue, 

nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo (Jo 1,13), 

pois foram justificados por Jesus Cristo.  

 

Mt 1, 1-17 

 

a. Reconheça a Majestade e a Bondade de Deus. Que bondade poderia ser maior 

do que a de, mesmo sendo Deus, assumir a nossa humanidade? Tendo esta verdade, 

inicie assim sua oração de louvor. 

b. Peça a presença do Espírito Santo e suas luzes para que, diante da bondade de 

Deus, reconheça as suas faltas e imperfeições. Diante do Senhor que há de vir para 

julgar a terra inteira com justiça (Sl 95 (96)), entregue confiantemente os frutos de seu 

exame de consciência a Deus e proclame que dependes Dele. E, que sem Ele, cometerás 

as mesmas faltas.  

c.  A perícope é composta de vários nomes. Não vamos nos prender a muitos, mas 

em alguns versículos chaves para a nossa oração e de onde podemos tirar grandes 

frutos.  

- No v.1 lemos dois nomes importantíssimos em toda a história do povo de Deus: 

Abraão e David. A Abraão foi feita a promessa de que a sua geração seria abençoada 

de forma nunca vista (Gn 12, 2- 3). A promessa é cumprida e os seus filhos resgatados. 

Somos os herdeiros desta promessa. Tome para contemplação este mistério, o da 

promessa da salvação sendo cumprida em sua vida. Contemple as inúmeras situações 

em que Cristo operou a salvação em vossa alma ao longo da sua história.  



- Em outros versículos podemos perceber uma infinitude de homens e mulheres 

pecadoras. Jesus aplica a todos os seus méritos. A redenção é literalmente para todos: 

isto inclui você. Diante deste mistério, contemple a sua vida passada (pecados 

cometidos em outras idades da vida do fiel) e os pecados que nunca tivestes a 

oportunidade de conhece-los e confessa-los. Realize a experiência de permitir que o 

Verbo encarnado derrame os seus méritos e apague estas faltas – deixe que ele haja em 

``sua genealogia`` . 

- Por fim, rezemos com o v.17. Façamos a experiência de contemplar o nascimento de 

Jesus segundo a carne, nascido de Maria e José. Contemple o Deus grandioso, criador 

e redentor; o mesmo que entrou em sua história, nasceu segundo a nossa carne. Deixe 

que o Espírito suscite moções neste momento. Peça a graça de ter consciência da 

profundidade deste mistério na história da humanidade e em sua história.  

e. Como fruto concreto e atual desta oração, procure nestes dias finais de Advento 

realizar uma confissão mais completa de suas faltas, como bem meditamos hoje.  

f. Reze o Nunc Dimitis (a oração se encontra no final do material). 

                                              17° DIA 

Texto de Apoio 

Um rebento justo surgiu para David. De sua descendência nasceu. Um pai nutrício lhe 

foi dado: o Justo José. Estamos diante da cena de José atormentado por ter a jovem 

Maria lhe comunicado que estava grávida do Espírito Santo. Sabia que não poderia 

receber como sua esposa aquela que estava a gerar um fruto de outra relação. Porém, 

muito mais do que um fiel cumpridor da lei, José era um varão justo; e sabia que não 

poderia colocar aquela pobre menina em rechaço público. Decide abandona-la em 

silêncio. Desta forma, nem era cúmplice do adultério; nem manchava suas mãos com 

a crueldade do apedrejamento. São Jeronimo nos diz ainda que a atitude de José é uma 

grande prova da reputação da Virgem Maria: ele conhece a vida reta e casta daquela 

jovem. Não compreende o grande mistério, mas sabe que Maria é reta e virtuosa. Da 

meditação do texto vemos a intervenção do anjo que revela todas as coisas a José. Era 

necessário um pai para aquele menino. Era preciso que este pai fosse José. E a saudação 

do anjo evoca a linhagem daquele homem piedoso, recordando-o da ande promessa 

feita por Deus na história do povo eleito. Tendo compreendido a genealogia de Mateus, 



fica-nos claro que José era da descendência de David; ou seja, possuía uma primazia 

sanguínea que Mara não possuía, e poderia cumprir a profecia que o justo rebento 

nasceria desta nobre linhagem. Era preciso também que José protegesse Maria dos 

judeus que não compreenderiam vê-la gravida, dada a dureza de seu coração. E a 

terceira necessidade, era preciso quem protegesse os dois na fuga da Sagrada Família 

para o Egito. Um texto encontrado na Catena Áurea é ainda mais sugestivo, ao dizer 

que Maria deveria ser desposada com um carpinteiro, porque Cristo, esposa da Igreja, 

haverá de realizar a salvação de todos os homens por meio do lenho da Cruz. A liturgia 

de hoje nos evoca a imagem do Justo. A imagem daquele que é temente a Deus e sabe 

amar verdadeiramente. José é um perfeito modelo de santidade, pois teve a melhor 

escola: viveu junto de Jesus e Maria – fonte e esplendor da santidade. É um modelo 

perfeito de justiça, que não admite a crueldade dos homens e nem comunga com o erro. 

Justiça é uma das virtudes que deve existir em toda alma que deseja a perfeição; que 

deseja se assemelhar mais perfeitamente a Deus. É a prefiguração das virtudes que 

viriam com o Cristo. Podemos comparar tal assertiva ao fenômeno dos raios de sol 

antes do grande astro despontar no horizonte: Ele já ilumina os céus. Cristo, antes de 

Seu nascimento, já ilumina com sinais de virtudes o mundo. Neste dia, abramos o nosso 

coração a imitação do justo José, para que possamos ser em nossas vidas justos diante 

das inúmeras almas ao nosso redor. Que estejamos bem próximos ao Casto esposo da 

Santíssima Virgem em nossa meditação.  

 

Mt 1, 18-25 

 

a. Repita os passos “a” e “b” da oração do primeiro dia. 

b. A perícope é composta de vários nomes. Não vamos nos prender a muitos, mas 

em alguns versículos chaves para a nossa oração e de onde podemos tirar grandes 

frutos.  

- Nesta oração, peçamos a graça de identificar se em nossa vida estamos sendo pessoas 

justas ou não. No trato com nosso irmão, com nossos familiares. Como tratamos 

aqueles irmãos que estão vivendo em pecado: apenas julgamos e levamos a exposição 

pública; ou buscamos ajuda-lo a sair do pecado e reencontrar a graça santificante? E, 



mais ainda, aqueles que sofrem injustiças pelas más línguas que disseminam a 

discórdia e a mentira?  

- Olhando a Virgem Maria, se tivestes que contar algo hoje a um dos seus irmãos, 

familiares ou superiores, eles acreditariam em você mesmo parecendo ser uma situação 

de difícil compreensão, como Nossa Senhora contando a José que estava gravida sendo 

Virgem? Sua conduta e sua reputação levam as pessoas a pensarem coisas falsas ou 

verdadeiras sobre você? Sua palavra é digna de crédito ou descrédito?  

- Olhando a São José, tens um coração simples e generoso? Terias a capacidade de 

perdoar, mesmo sem entender, um irmão em suas faltas? És capaz de guardar as 

confidencias, partilhas da vida do seu próximo em seu coração e ajuda-lo em suas 

necessidades; ou não guarda a prudência e expõe a vida de qualquer um sem medir 

palavras e fora de contexto, manchando a alma e a reputação do outro? 

c. Como fruto concreto e atual desta oração, busque conhecer mais sobre São José e a 

imitar as suas virtudes. Peça a ele a graça de amar a Jesus e Maria e a de sempre cuidar 

deles em sua vida com muito amor. Peça, também, a graça da justiça e da pureza do 

coração.   

d. Reze o Nunc Dimitis. 

 

18° DIA 

Texto de Apoio 

O Senhor virá libertar o seu povo e do mundo velho nascerá o novo. O estribilho de 

um tradicional canto do advento exprime a liturgia da missa desta quarta-feira da 

terceira semana do Advento, onde somos colocados diante de Zacarias, Isabel e o 

anuncio do nascimento do Batista.  

Zacarias é a representação do Antigo Testamento. O ficar mudo simboliza que o antigo 

chegou ao fim: o período das profecias e das revelações. Agora, é cedido espaço para 

o novo. Zacarias voltará a ter voz ao proclamar o nome de João, após o nascimento 

deste: o inicio do cumprimento das promessas do Novo Testamento.  

As maravilhas da vinda do Senhor, o preludio do tempo da manifestação da graça de 

Deus, começam já acontecer em Zacarias e Isabel: a estéril mãe tem agora um filho 

sendo gerado em seu ventre. Filho este, que será o precursor do Cordeiro que nasceu 



na manjedoura de Belém. Deus é misericordioso com seu povo, é bondoso; e escuta as 

preces do coração sincero e que lhe ama de verdade.  

O anjo aparece a Zacarias, sacerdote escolhido naquele ano para poder realizar o 

sacrifico de propiciação entre Deus e o homem, na sala chamada de Sanctum 

Sanctorum, dentro do templo. Santo Ambrósio explica que este acontecimento neste 

local anuncia a vinda do verdadeiro Sacerdote. 

Com a aparição, Zacarias se enche de temor. Atitude claramente humana diante de 

todas as aparições angelicais na história bíblica. Atitude que ainda perdura em nossos 

corações quando somos confrontados com a vontade do Senhor em nossas vidas. Aliás, 

vontade manifesta depois de pedimo-la. O anjo é claro ao dizer que Deus escutou as 

tuas orações. Isto é, escutou as suplicas que Zacarias e sua infértil e anciã esposa Isabel 

levantaram durante tantos anos, suplicando a misericórdia e a graça divina. Também 

nós nos assustamos quando Deus nos responde. Também nós duvidamos quando 

conhecemos a vontade irrealizável a medida de nossa razão. 

Zacarias não acredita. Diferente de Maria que não entendia, mas acreditava porque 

estava entregue totalmente a Deus; Zacarias não entende e não acredita. E para ele há 

um peso maior: és sacerdote; e como tal, deveria ser o primeiro a exortar e conduzir o 

povo diante das teofanias que aconteciam. 

O anjo é um enviado do próprio Deus. Esta diante do trono do altíssimo e conhece a 

sua vontade. Duvidar do anjo é duvidar do próprio Deus. Não há nada de humano nos 

anjos, pelo contrário. Eles anunciam somente aquilo que Quem o enviou determinou. 

A grande virtude de um enviado por Deus é de que ele não anuncia nada sobre si 

próprio.1 

Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória2. Este é o refrão do 

salmo de hoje e deve ser o desejo de nosso coração: diante das maravilhas que já ocorre 

e diante da resposta de Deus as nossas sinceras, verdadeiras e piedosas orações. Que 

nossa boca cante a glórias do verbo encarnado nascido na manjedoura de nossa alma.  

 

Lc 1, 5-25 

                                                 
1 Cf. San Juan Crisóstomo, homiliae 2, De incomprehens. Dei natura 
2 Cf. Cf. Salmo 70 (71), 3-4a.5-6ab.16-17 (R. cf. 8ab) 



 

a. Repita os passos “a” e “b” da oração do primeiro dia. 

b. Reservemos alguns generosos minutos de nossa oração neste dia para 

contemplarmos esta cena importantíssima. Componha sua contemplação trazendo 

alguns elementos, como: o santuário, a sala do Santo dos Santos com a arca da aliança, 

o silencio, a luz do anjo Gabriel se aproximando e falando com Zacarias, o medo que 

toma conta do ancião. Sinta a voz firme do anjo diante da dúvida e a comunicação do 

castigo imposto. Depois, coloque-se no lugar de Zacarias.   

- Com os frutos de sua contemplação, busque examinar sua vida e descobrir os 

momentos e situações em que duvidastes daquilo que Deus havia preparado a você, lhe 

comunicado, lhe dado com grande amor. Busque identificar o porquê da dureza de seu 

coração, sua incredulidade.  

- O que é que parece impossível em sua vida? Na sua vida espiritual, quais os desafios 

que encontras? Quais os pecados não consegues vencer de modo algum? Qual a graça 

que tanto precisas e ainda não conseguistes? Apresente diante do anjo do  Senhor para 

que seja levada aos céus como incenso. Peça o dom da fé e da piedade para que 

perseveres diante das demoras do Senhor. Lembre-se, as bênçãos já são derramadas do 

céu 

- Diante do milagre feito a Isabel e dos feitos em sua vida, louve a Deus. Irrompa a 

mudez de seu coração e bendiga a Deus as obras de bondade e misericórdia feita diante 

de vossos olhos. Cante as maravilhas do Senhor. Peça sempre a graça de ser sensível a 

ação da Trindade Santíssima em sua vida. 

 

c. Como fruto concreto e atual desta oração, procure nestes dias finais de Advento 

realizar uma confissão mais completa de suas faltas, como bem meditamos hoje.  

d. Reze o Nunc Dimitis. 

 

19° DIA 

Texto de Apoio 

 Estamos diante de um dos textos mais conhecidos e repetidos pelos séculos. É a 

narração do início da nossa salvação. Outrora, uma jovem mulher, concebida 



imaculada, virgem e pura fora visitada por um anjo e trouxe ao mundo o pecado e a 

morte. Nestes, que são os últimos tempos, novamente uma jovem mulher, concebida 

Imaculada, Virgem e pura foi visitada por outro anjo. Desta vez, entrou no mundo a 

Redenção e a Salvação. Maria, a nova Eva, pelo seu sim nos trouxe a graça que nos 

santifica e nos redime. 

 Estamos às vésperas de celebrarmos o Natal do Senhor e a liturgia nos convida 

a revivermos este momento ímpar na história da humanidade.  

 Todos nós esperávamos este sim simples, mas envolto de significado. Não 

aquele sim miserável e horrendo de Eva a serpente; mas um sim repleto de amor, 

obediência, humildade e entrega total a Deus. Pelo sim de Maria, a humanidade caída, 

morta no pecado, suja pela miséria pode ser reerguida.   

São Bernardo nos diz que se esperava esse sim com ansiedade e não é sem razão, pois 

da palavra da Virgem dependia o alívio dos infelizes, a redenção dos cativos, a 

liberdade dos condenados, enfim, a salvação de todos os filhos de Adão, de toda a nossa 

raça. E assim foi dado o sim! 

 O Anjo Gabriel foi o escolhido para receber tal grande resposta. Seu nome 

significa a Fortaleza de Deus e por meio desta Fortaleza deveria ser anunciado que, 

sendo Deus de todas as virtudes e o poderoso na guerra para vencer todas as batalhas, 

viria a destruir as potestades do inferno! 

 E em oposição da voz dirigida por aquele anjo maligno à Eva, Gabriel dirige 

agora a palavra a Virgem em que não castiga em dores de parto por causa do pecado; 

mas, se arranca a tristeza por meio da alegria. Assim, o Anjo anuncia com razão a 

alegria a Maria, dizendo: Deus te salve! Segundo alguns comentários do início da era 

Cristã, o anjo atesta que Nossa Senhora era digna de ser desposada quando diz: “cheia 

de graça”. Esta Infinitude de graças se mostra ao esposo (o Espírito Santo) como um 

dote grandioso! 

Lc 1, 26-38  

 

a. Peça a graça de realizar uma frutuosa contemplação desta cena evangélica tão 

cara a nossa salvação e ao mistério a que estamos a nos preparar. Contemple a 

ansiedade do anjo em visitar a Virgem. Contemple a simplicidade de Maria, sua calma 



e seu nervosismo diante do Anjo. Imagine o que se passava na mente e no coração de 

Nossa Senhora ao ouvir aquelas palavras. Apegue-se ao momento da pronúncia do sim! 

- Nossa Senhora dá um sim por que conhecia Deus. Sua vida inteira foi de uma busca 

em conhece-Lo e, consequentemente, em amá-Lo. Assim, sabia que era necessário 

aquele sim; sim livre e totalmente entregue. Você realiza esse ato de vontade de buscar, 

conhecer e desejar Deus em sua vida? Serias capaz de como Maria dar um sim como 

este? O que precisas crescer nesta matéria? 

- A reposta que o Anjo recebeu encerra a nossa salvação. Medite por alguns momentos 

esta verdade de fé que permitiu que nós fossemos redimidos e salvos. Como agradecer 

a Nossa Senhora por esta entrega e este presente tão caro? E mesmo assim vacilas no 

amor pela Virgem, desprezas e faz dela como uma mulher qualquer em sua vida. Peça 

perdão a Nossa Senhora e assuma o propósito de aumentar o seu amor por ela! 

- Qual o sim que Deus espera de você? É preciso dizê-lo! O Anjo está ansioso e Deus 

também! Coragem! Reze pedindo a graça da coragem para que possas corresponder 

aos pedidos de Deus em sua vida. 

b. Como fruto concreto e atual desta oração, procure tomar a firme resolução de 

aumentar sua devoção por Nossa Senhora neste tempo do Natal que se aproxima. 

c. Reze o Nunc Dimitis. 

20° DIA 

Texto de Apoio 

 A vida já cresce no seio da Virgem, que guarda a pureza. Cristo já está sendo 

gerado no ventre de Maria que vai visitar a sua prima Isabel, também a gerar um filho 

em seu ventre. É o encontro da velha anciã com a jovem Virgem – é o encontro das 

maravilhas de Deus. Hoje Santa Maria vem visitar a cada um de nós e trazer o justo 

para nos alegrar.  

 O que move a Virgem Maria a visitar Isabel é a alegria de ver que as promessas 

messiânicas começam a ser cumpridas e deseja partilhar desta alegria. E esta alegria é 

sentida quando do encontro das duas mulheres, pois quando Isabel ouviu a saudação 

de Maria, a criança exultou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo (Lc 1, 

41). 



 E este encontro é o de dois grandes profetas. Santo Ambrósio em seu comentário 

ao Evangelho de Lucas nos ensina que João foi o primeiro a pressentir a graça; a exultar 

a chegada de Cristo em virtude dos seus méritos; a sentir a presença do Filho. E a João 

é comunicado o Espírito Santo que habitava em Maria e dela transbordava. 

 Assim, a visita de Nossa Senhora em nossas vidas é aquela que nos traz o Santo 

Espírito a fim de gerar o Cristo em nós. Que grande graça termos em nosso organismo 

espiritual o Cristo gerado pelo Espírito e nos cumulando de graças, dons e virtudes. Se 

estivéssemos preparados para visita de Santa Maria, teríamos a graça de, também nós, 

exultarmos de alegria. Desta forma, poderá ser cumprida em nós a antiga profecia: E 

vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que 

não há outro (Jl 2, 27). 

 Quatro dias nos separam da grande solenidade da Encarnação. Bem juntos a 

Santa Maria estamos neste tempo, ou deveríamos ter estado. Peçamos a nossa Mãe que 

ela venha até nós e nos ampare em nossa fraqueza, deixando-nos que sintamos a graça 

do fruto de seu ventre, o fruto da promessa. Que preparemos nosso coração não 

somente para a visita de Maria com o seu Filho; mas para a visita do Eterno que armou 

sua tenda entre nós, em nosso coração. Não para uma visita passageira, mas para uma 

eterna hospedagem em noss`alma.  

 Repitamos com Santa Maria, com Isabel e o Batista; e toda a Igreja: ouvi com 

bondade, ó Deus, as preces do vosso povo, para que, alegrando-nos hoje com a vinda 

do vosso Filho em nossa carne, alcancemos o prêmio da vida eterna, quando ele viver 

na sua gloria. Amém.  

 Que Santa Maria seja nossa companhia neste momento de oração e nos traga a 

presença do Espírito Santo e nos faça dóceis a sua ação neste tempo tão excelso em 

que celebramos a Santa Encarnação.  

Lc 1, 39-45 

a. Repita os passos “a” e “b” da oração do primeiro dia. 

 

b. Que a nossa contemplação comece na casa de Nossa Senhora. Os momentos 

após a anunciação. Traga para este momento de contemplação todos os sentimentos 

que poderiam estar no coração da pequena Virgem. Trilhe passo a passo até a chegada 



na casa de Isabel. Contemple os pensamentos. Deixe que o Santo Espírito conduza a 

sua imaginação sem medo a se apegar se os elementos são reais ou não. Contemple a 

chegada a Isabel, a saudação e a alegria e tudo o que aconteceu depois.  

- Realize a experiência de receber esta visita de Nossa Senhora em sua alma. Anote 

tudo o que lhe inquieta nesta visita. Tudo o que lhe alegra. Peças luzes e moções do 

Espirito de Deus para compreender estes sentimentos. 

- Você estaria preparado para esta visita de Maria com Jesus em seu ventre? Sua alma 

seria capaz de reconhecer tão grande santo? Seu Espírito entoaria louvores? Identifique 

como deves preparar sua alma para esta visita. Peças que diante de Jesus, santo e 

perfeito, identifiques as tuas imperfeições. Identificando-as, peças que a Virgem Maria 

visite-as e as santifique com o fruto de seu ventre. Entregue também aquela situação, 

pedido espiritual ou matéria que precisa desta visita hoje.  

- Realize, neste momento, uma comunhão espiritual. Nela, peça que a Virgem venha 

lhe trazer o Santo Espírito para gerar o Cristo em ti. Peça uma graça especial, a luz de 

todos os frutos deste período de preparação para o Natal. Se possível, de joelhos. Em 

silêncio.  

c. Como fruto concreto e atual desta oração, busque levar a alegria do Natal a alguém 

de sua família; e apenas de sua família. Busque o mais difícil, não o mais fácil!  

d. Reze o Nunc Dimitis. 

                                                       21° DIA 

Texto de Apoio 

 Meditaremos no dia de hoje o hino do “Magnificat”, professado por Nossa 

Senhora após sua visita a Santa Isabel. Tomaremos como foco nesse texto, as duas 

virtudes apresentadas por Maria: a humildade, tendo a consicência de suas misérias e 

o reconhecimento diante do Senhor da sua pequenez e a magnanimidade, que nos leva 

a aceitar que, embora sejamos pecadores, Deus quer nossa cooperação na sua obra 

salvífica, não porque mereçamos, mas porque é Ele mesmo, quem decide fazer 

maravilhas. É de suma importância reconhecer que, mesmo sujos e pecadores, Deus 

quer gerar em nós o seu Verbo e para isso, se faz necessário ter um coração humilde 

para que nós diminuemos e o Cristo apareçam. Nos dias atuais é muito comum a 

humildade estar revestida de falsidade, em outras palavras, é muito comum atualmente 



a falsa humildade, em que o homem se auto rebaixa para querer apresentar um exterior 

piedoso. Porém, a verdadeira humildade ocorre quando outrém nos humilha por causa 

de Cristo. Nessa passagem que estamos meditando, Nossa Senhora nos ensina a como 

louvar e enaltecer a Deus por contar com ela na obra salvífica, mantendo sempre a sua 

humildade. 

 

 

Lc 1, 46-56. 

 

a. Repita o passo “a” da oração do primeiro dia. 

b. Pegue a Palavra e contemple, pouco a pouco, cada palavra dita pela Virgem 

Maria. Se algum versículo te chamar mais atenção do que outros, questione o porquê a 

Nosso Senhor. Gaste o tempo que for necessário. 

c. Após esse momento, convido você a focar nas duas virtudes de Nossa Senhora 

apresentadas no texto de apoio: humildade e magnanimidade. 

- Começando pela primeira virtude, no texto apresentado, Maria  se torna humilde ao 

reconhecer, diante de Deus, sua pobreza. Por isso, repita as palavras ditas por ela: “Meu 

espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, por que olhou para sua pobre serva” 

(V. 47) e, com suas palavras, reconheça seus vícios e sua pequenez. Após esse 

reconhecimento, peça perdão a Deus pelas suas faltas. 

- Passando para outra virtude, podemos observar que a  magnanimidade apresentada 

por Nossa Senhora é de suma relevância no nosso ofício de salvar almas. Devemos, a 

todo custo, querer fazer parte da obra salvífica de Cristo, mesmo sendo pecadores, pois, 

ainda assim, Ele quer realizar maravilhas através de nós. Por isso, após reconhecer as 

suas misérias, repita as palavras ditas por Nossa Senhora no versículo 49. Relembre as 

obras que Deus já realizou com a tua cooperação e diga ao Senhor o teu desejo de ser 

instrumento dEle para salvação das almas. Para auxiliar nesse momento, leia um trecho 

da homilia de Padre Paulo Ricardo: “Ele quer gerar em nós o seu Verbo eterno, quer 

fazer de nós, pobres criaturas, grandes santos, participantes de sua natureza. Ele quer 

destronar a soberba de nossos corações para fazer reinar ali o seu Filho, a fim de um 



dia podermos dizer com São Paulo: "Eu vivo, mas já não sou eu; é Cristo que vive em 

mim”.  

d. Um grande inimigo que se coloca no meio do caminho para prática dessas duas 

virtudes é a “falsa humildade”. Essa pedra de tropeço muitas vezes “se esconde” em 

orgulhosos e soberbos. Para finalizar sua oração, faça um exame de consciência, vá 

relembrando das vezes que errastes e se esquivastes da culpa para não te “sujar”, das 

vezes que quisestes apresentar um exterior oposto do interior para ficar com a imagem 

limpa. Peça a luz do Espírito Santo nesse momento e silencie o seu coração para ouvir 

a voz do Senhor que te conhece mais do que você mesmo. Se queres de verdade mudar 

o teu coração, deixa Deus te mostrar quem você é. Anote tudo em seu caderno de 

oração. 

- Pela intercessão da Virgem e Mãe, peça que o Espírito Santo faça cair por terra toda 

tendência a falsa humildade.  

e. Reze a oração do “Nunc Dimitis”  

 

4° SEMANA 

22° DIA 

Texto de Apoio 

 No trecho do Evangelho de hoje, São Lucas narra que, depois do anúncio do 

Anjo, Maria "pôs-se a caminho e dirigiu-se as pressas para a montanha" para visitar 

Isabel (Lc 1, 39). Dizendo isto, o evangelista quer sublinhar que, para Nossa Senhora 

seguir a própria vocação, na docilidade do Espírito de Deus que nela realizou a 

encarnação do Verbo, é necessário percorrer uma nova vereda e empreender 

imediatamente um caminho fora da própria casa, deixando-se conduzir unicamente por 

Deus. Comentando a "pressa" de Maria, Santo Ambrósio afirma: "A graça do Espírito 

Santo não comporta lentidões" (Expos. Evang. sec. Lucam, II, 19: pl 15, 1560). A vida 

de Nossa Senhora é conduzida por Outro — "Eis a serva do Senhor: faça-se em mim 

segundo a tua palavra" (Lc 1, 38) — modelada pelo Espírito Santo, assinalada por 

acontecimentos e encontros, como aquele com Isabel, mas sobretudo pela relação 

particularíssima com o seu Filho Jesus. É um caminho em que Maria, conservando e 

meditando no coração os acontecimentos da própria existência, vislumbra neles, de 



modo cada vez mais profundo, o misterioso desígnio de Deus Pai para a salvação do 

mundo. 

 

Lc 1, 39-45 

 

a. Repita os passos “a” e “b” da oração do primeiro dia. 

b. Diversas vezes já paramos para contemplar a passagem que a liturgia nos traz no 

dia de hoje. Porém, ao invés de tomar como foco a saudação de Isabel à Virgem Maria, 

tomaremos como foco outros dois pontos: A pressa de Nossa Senhora para chegar até 

Isabel e o seu amor a Deus, através da caridade com o irmão. 

- Releia os versículos  39 e 40. Contemple a atitude tomada por Maria após receber a 

anunciação do Anjo. Santo Ambrósio nos diz que "a graça do Espírito Santo não 

comporta lentidões". Partindo deste ponto, imagine novamente à cena, enquanto fazes 

um exame de consciência, relembrando os ofícios que te são confiados e a postura que 

tens correspondido a eles. 

- Fazendo uma ponte com o nascimento do Menino Jesus que está próximo, Nosso 

Senhor te convida a, apressadamente, converter o teu coração e se preparar para a Sua 

chegada. Por isso, vá consagrando toda sua vida a Deus e, nesse dia que precede as 

vésperas do Natal, peça ao Senhor a graça de ter um coração novo. 

c. Outro ponto que devemos contemplar é o amor de Maria para com Deus, através 

da caridade. Nossa Senhora prova seu amor a Deus, amando-O na sua prima Isabel, 

que ainda na velhice, conceberá e dará a luz a um menino. 

- Contemple, novamente, essa virtude da Mãe do Salvador e silencie o coração para 

ouvir aquilo que o Senhor deseja te falar. 

d. Reze a oração do “Nunc Dimitis”  

 

23° DIA 

 

Texto de Apoio 

 



 Chegamos às vésperas do Natal, hoje meditaremos o Evangelho do Benedictus, 

o cântico entoado por Zacarias, diante do nascimento do filho, João Batista. Esse louvor 

celebra a visita que Deus fez ao Seu povo: "Bendito seja o Senhor [...] de Israel, porque 

visitou e libertou o seu povo". Deus deseja ver seu povo livre da escravidão da idolatria 

e, assim, o cântico reflete essa visita libertadora do Senhor: "Assim exerce a Sua 

misericórdia com nossos pais", diz, "e se recorda de Sua santa aliança, segundo o 

juramento que fez ao nosso pai Abraão: de nos conceder que, sem temor, libertados de 

mãos inimigas, possamos servi-Lo". Trata-se, portanto, não de uma simples visita, mas 

de uma visita que nos liberta, que nos leva a, adorando-O, viver para o verdadeiro Deus. 

Donde se vê com quanta perfeição e sabedoria divina Jesus Cristo, o Emanuel, cumpre 

as profecias: Ele, que é Filho de Deus, visita a humanidade a fim de libertá-la do jugo 

do demônio e do pecado, para que, livres de toda iniquidade, possamos servir ao Pai 

"em santidade e justiça". No dia em que estamos aguardando ansiosamente o 

nascimento do Cordeiro de Deus, busquemos nos libertar através da visita de Deus e 

abrir nossos corações para que, quando o Menino nascer, estejamos prontos para com 

os anjos proclamar: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. 

 

 

Lc 1, 67 - 79 

 

a. Repita os passos “a” e “b” da oração do primeiro dia. 

b. Que o Senhor nos inspire, pois, a dizer ao Filho cujo Natal se aproxima: "Meus Deus, 

libertai-me de mim mesmo, do meu egoísmo, do meu gosto pelo pecado. Que eu possa, 

meu Jesus, amar-Vos de todo coração e, amando-Vos com o mesmo amor que  Vós 

manifestastes por mim, servir-Vos como o Senhor que Sois, escondido na fragilidade 

de um menino, humilhado nas dores da Cruz, poderoso na glória da Ressurreição!". 

Por isso, com as luzes do Espírito Santo, peça a graça de ser liberto do seu maior bem, 

você mesmo. Vá suplicando ao Espírito que quebre todas as correntes que possam lhe 

impedir de amar mais a Deus do que você mesmo. Se durante o momento de oração, 

lhe for revelado alguma corrente que precisa ser quebrada, física ou espiritual, anote 

em seu caderno de oração para que você possa ficar rezando.   



c. É tempo de louvar a Deus pela grandiosa graça que Ele nos concederá através do 

fruto que está no ventre de Nossa Senhora. Releia os versículos 76 e 79 da profecia de 

Zacarias e, cheios de alegria e ansiedade, louve a Deus pela grandiosa prova de amor 

que Ele nos dará com o nascimento de Jesus. A palavra diz que o Menino virá para 

“iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos passos no 

caminho da paz”. Com suas palavras ou conforme o Espírito instruir faça um louvor 

em agradecimento ao Pai. 

 

d. Recite o salmo Sl 88 (89) da liturgia de hoje, saboreando o grande acontecimento 

que celebraremos. 

e. Reze o Nunc Dimits. 

24° DIA 

Texto de Apoio 

 Irmãos e irmãs, um santo e feliz Natal! Hoje, nasceu para nós o Salvador que é 

Cristo Senhor (Sl 95). Depois de um longo tempo de preparação, tomado pela 

vigilância, esperança, alegria, conversão e fé, cheguemos ao nascimento do Menino 

Jesus. Nosso Deus se faz homem para habitar no meio de nós. De forma humilde, o 

grandiosíssimo Deus nasce de uma pobre mulher, em um estábulo, cheio de animais, 

deitado numa manjedoura, para salvar a humanidade que não quer acolhê-Lo. O Seu 

nascimento não foi por vontade humana, mas por um dom de amor vindo de Deus Pai, 

que “tanto amou o mundo, que lhe entregou o seu Filho Unigénito, a fim de que todo 

o que n’Ele crê não se perca, mas tenha a vida eterna” (Jo 3, 16).  Mais do que 

contemplar as luzes externas que embelezam os nossos ambientes, as decorações que 

atraem os nossos olhares e as manifestações exteriores que estimulam o nosso 

sentimentalismo, é preciso dirigir o olhar do nosso coração para aquele “bebê envolto 

em tiras de pano e deitado numa manjedoura” (v. 07). Sendo este o único lugar que a 

Sagrada Familia encontrou para repousar, pois “Não havia lugar para eles no 

alojamento” (v. 07),  encontramos o autêntico Filho do Pai, o verdadeiro Davi, o único 

Rei que salva as Suas ovelhas de todo tipo de escravidão. O Seu Natal é o anúncio de 

que, apesar de um mundo envolto em trevas, a luz brilha. Essa luz que, nas palavras do 

profeta Isaías, “resplandece para os que habitavam na sombra da morte”, chegou até 



nós para dar-nos vida com alegria e esperança! Confiemos, pois o Senhor nasceu para 

dar-nos vida em abudância. No dia de hoje, dia de júbilo, entoemos um hino de louvor 

com os Anjos: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. 

 

Lc 2,1-14. 

 

a. Repita os passos “a” e “b” da oração do primeiro dia. 

 

b. Irmãos e irmãs, hoje nasceu para nós o Grande Menino. Diante da Palavra de Lc 

2, 1-14, imagine a cena narrada. Primeiro, contemple a Sagrada Família caminhando 

rumo a Belém, buscando um lugar para se hospedar. Veja as pessoas que estavam 

presentes, as suas expressões, os Anjos, o local em que o Menino nasceu, o choro do 

bebê... anote em seu caderno de oração todas as moções que o Espírito Santo colocar 

no seu coração. 

c. “Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor” 

(V. 11). As palavras ditas pelo Anjo aos pastores se estendem a nós, e com grande 

júbilo podemos proclamar: Hoje nasceu o Salvador. Após se imaginar diante da cena 

do nascimento do Menino Jesus, convido você a consolar o Senhor que chora e não 

tem onde descansar a cabeça. Com as suas palavras, manifeste o seu amor por Jesus, 

imaginando o Menino em seus braços, ponha nEle sua esperança e, com os Anjos, 

Santos, Querubins e Serafins enalteça o Grande Rei que nasce no dia de hoje. 

d. Dificilmente compreenderemos como pode um Deus tão grande nos amar tanto. 

Silencie o seu coração e permita que o sopro do Amor de Deus chegue até você, 

fazendo com que se sintas amado e escolhido. Sinta a esperança que nasce, sinta a 

alegria em saber que o Salvador nasceu para te salvar.   

e. Abra agora em Sl 95 e recite este salmo quantas vezes forem necessárias. Ao 

término da recitação, com suas palavras ou conforme o Espírito Santo lhe instruir, com 

o auxílio dos Anjos, dê glória a Deus pelo nascimento do Salvador. Não poupe palavras 

de Amor e Esperança; com toda sua força e entendimento, permita que o mesmo 

Espírito louve ao Pai através de você.   



f. Por fim, invoque a presença da Sagrada Família, Jesus, a Virgem Maria e São 

José. Faça uma súplica pela sua família. Peça que os três visitem a sua casa, a casa dos 

seus parentes e das famílias da comunidade, levando todo o amor, paz e santidade, além 

do maior tesouro que a família de Nazaré possui: o Menino Jesus.  

De todos da Comunidade Católica Porta Fidei, um Santo e Feliz Natal para você 

e sua família! 

 

OITAVA DO NATAL 

2° DIA 

Texto de Apoio 

 

 Após celebrarmos o nascimento do Menino Jesus, damos início a Oitava do 

Natal. Lembramo-nos daqueles que derramaram o próprio sangue por amor a Jesus, 

como, o primeiro deles: Santo Estêvão. De fato, Cristo veio ao mundo para trazer-nos 

a verdadeira paz; mas, para alcançarmos essa paz, colocamo-nos em guerra com o 

mundo. A paz do Senhor é, pois, uma espada que separa esposo de esposa, irmãos de 

irmãs, os que desejam amar a Deus dos que preferem rejeitá-Lo. Se, por um lado, os 

que são do mundo desprezam Aquele a quem pertencem, os que não são do mundo 

chegam ao heroísmo de entregar a própria vida por Aquele cujas palavras se 

comprometem a guardar (Jo 15, 20).  

 

Mt 10, 17-22. 

 

a. Repita os passos “a” e “b” da oração do primeiro dia. 

b. Estevão, primeiro mártir da Igreja, era um jovem cheio do Espírito Santo, que 

realizava prodígios e pregava em nome do Senhor. Odiado por muitos por ser quem 

era, Santo Estevão foi apedrejado por alguns membros da sinagoga que o tiraram a vida 

(Se quiseres ler um pouco mais sobre a história de Santo Estevão, ela está em Ato dos 

Apóstolos 6,8-10; 7,54-59). Felizmente, a perseguição a nossa Igreja vista nos dias de 

hoje não se compara aquelas que os primeiros cristãos sofreram. Por isso, o martírio 

que somos chamados a viver no dia de hoje, não é um martírio como o que Santo 



Estevão viveu, mas sim como os últimos santos viveram: nas pequenas coisas e no dia 

a dia.  

- Nesse começo do ano litúrgico e fim do ano civil, cheios de alegria pelo nascimento 

do Menino Jesus, questione ao Senhor como Ele quer que você viva esse martírio no 

dia a dia. Apresente a sua rotina, reconhecendo aquilo que tens mais apego. Após 

levantar esse questionamento, silencie o seu coração para escutar a voz de Deus. 

Anote tudo no seu caderno de oração.  

c. “Sereis odiado por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o 

fim, esse será salvo." Sabemos, pois, que o mundo se vira contra aqueles que 

perseveram rumo ao Amor de Deus. Além de lutar contra o espírito mundano, temos 

outro inimigo, ainda mais forte, que são os anjos derrotados por São Miguel Arcanjo, 

decaídos dos céus, os quais nos cercam de armadilhas para perdermos a nossa alma. 

Para combater tudo isso, precisamos nos revestir da armadura de Deus e, com a espada 

do Espírito Santo, derrotar tudo aquilo que está contra a peregrinação rumo a casa do 

Pai. Por isso, cheios de esperança após o nascimento do Menino Jesus, levante um 

clamor ao Céu, invoque a Santíssima Virgem, toda a Milícia Celeste, e, com as suas 

palavras, peça a graça de ser revestido com o escudo da fé para combater tudo que pode 

lhe tirar do caminho da santidade.    

d. Reze o Adestes Fidelis. 

 

3° DIA 

Texto de Apoio 

  

 Ainda no espírito de Natal que a liturgia nos convida, alegremos-nos no Senhor, 

rejubila Porta Fidei, no Verbo que se fez carne para que conhecêssemos o amor de 

Deus, no Verbo que se fez carne para que tivéssemos um modelo de santidade, no 

Verbo que se fez carne para que nos tornássemos participantes da Sua natureza divina. 

Pois, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que contemplamos, resplandeceu 

diante dos nossos olhos, da Gruta de Belém podemos apalpar o Verbo da Vida, 

podemos encontrar o Menino que, “mesmo tendo a condição divina, se esvaziou 

completamente” (Fl 2, 5-8), fez-se servo porque tem sede, sede de salvação das almas 



privadas do Seu amor. Um dia, o Precursor, João Batista, apontou para que o Apóstolo 

João visse: “Eis o Cordeiro de Deus” (Jo 1, 35), o discípulo amado não hesitou, foi 

atrás do Cordeiro, passou o dia com Jesus, se encontrou com o Mestre, hoje a Igreja, 

Mãe e Mestra, nos exorta: “Nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor” (Sl 95). 

Assim, como São João, que celebramos hoje, somos chamados ao encontro desde 

Menino, chamados a contempla-Lo na Gruta de Belém, exclamando: “É o Senhor” (Jo 

21,7), de modo que possamos enxergar o Amor manifestado no Verbo, e neste ato de 

fé, amar de volta o Senhor que se fez pobre a fim de nos cumular com a maior riqueza: 

A sua presença, a sua própria Vida. Que a exemplo de São João, possamos reclinar as 

nossas cabeças no peito do Senhor, renovando os propósitos de uma vida nova em 

Cristo. 

 

 

1 Jo 1, 1-4 

 

a. Repita os passos “a” e “b” da oração do primeiro dia. 

b. “Porque a Vida manifestou-se, nós a vimos”. Meu irmão, a razão derradeira da 

encarnação de Cristo é o amor, Ele nos traz a graça e a Verdade, o que um dia ouviste, 

agora, no Natal, podes contemplar: 

-Nesse momento, imagine-se novamente entrando na Gruta de Belém, prestes a estar 

diante do Deus-Amor, de forma livre vá percebendo os detalhes dessa gruta, o que há 

no caminho para entrar na Gruta, a forma da parede, as pessoas que lá estavam, e no 

centro eis que ressurge uma grande Luz, é o menino, mesmo tão pequeno, Ele já olha 

para você, deixe-se olhar por Jesus, procure abrir o coração para esse mistério, humilhe 

todas as riquezas trazidas no teu coração tomando como exemplo a simplicidade do 

Menino. 

c. Após deixar-se olhar pelo Menino, não há outra forma de responder a tão grande 

Amor louvando ao Senhor de todo coração, amando-O de volta, o que acabaste de 

contemplar, é sinal para que a tua alegria seja completa. 

-Nesse momento, faça um grande louvor ao Rei dos reis, conforme o Espírito inspirar, 

utilizando-se dos dons carismáticos próprios da Comunidade 



d. Conforme as palavras do discípulo amado, ainda se imaginando nessa cena diante 

do Menino Deus, é preciso reconhecer: É o Senhor.  

- Nesse momento, ainda diante do Senhor, renove os propósitos do Natal de uma 

vida nova em Cristo. 

- Reconheça as próprias misérias para que diante tão grande Luz, possas ter 

esperança para seguir o Amado, não oferecendo presentes como os Reis Magos, mas 

ofertando a própria vida. 

 

e.  Rezemos a Oração de Coleta da Missa de hoje: 

- “Ó Deus, que pelo Apóstolo São João nos revelastes os mistérios do vosso filho, 

tornai-nos capazes de conhecer e amar o que ele nos ensinou de modo incomparável” 

f. Reze o Adestes Fidelis. 

 

4° DIA 

Texto de Apoio 

 Diante da alegria do Natal, celebramos hoje o sofrimento, voltados para a luz de 

Cristo, constatando as trevas de uma humanidade que não crê no Menino, a fúria de 

Herodes diante da vinda do Salvador, a morte dos Santos Inocentes. Naquele dia, 

ouviu-se uma voz de choro e grande lamentação, mas “todas as coisas contribuem para 

o bem dos que amam a Deus”. O Glória do cristão se estende do Natal até a Cruz, pois 

lá, na humilhação e obediência até a morte de Cristo, Deus Pai é glorificado, o 

sofrimento de Cristo foi o fato percursor para a verdadeira Páscoa, nossa esperança. 

Nesse sentido, aqueles que sofrem por causa do Cordeiro terão na própria vida, luz que 

brilha nas trevas, “Estes foram resgatados dentre os homens como primícias oferecidas 

a Deus e ao Cordeiro. Estes são os que seguem o Cordeiro aonde quer que Ele vá”. Por 

isso, diante da Cruz de Cristo, a dor e o sofrimento ganham novo significado, este foi 

o instrumento que o Senhor utilizou para nos redimir, para nos mostrar tamanho amor, 

“Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua Cruz e siga-me. Pois 

aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas o que perder sua vida por causa de 

mim, a encontrará” (Mt 16, 24-25). Seguir a Cristo exige de nós, exige o martírio de 

nós mesmos para renascer na humildade do Menino, “Agora alegro-me com os meus 



padecimentos por vós e completo na minha carne o que falta às de Cristo pelo seu 

corpo, que é a Igreja” (Col 1,24). Como diria Bento XVI, “o preço a ser pago pela 

fidelidade ao Evangelho já não é ser enforcado, desconjuntado, esquartejado; não 

obstante, aqueles que proclamam a fé com fidelidade nos tempos atuais muitas vezes 

devem pagar outro preço: ser excluído, ridicularizado.” A Cruz verdadeira também 

poderá consistir em pequenas contrariedades que aparecem, como as incompreensões, 

aguentar o caráter de pessoas que necessariamente temos de conviver, indisposição ou 

cansaço, etc. Os Meninos Inocentes foram mortos por causa de Cristo, os que padecem 

com Ele terão como prêmio a consolação que vem de Deus nesta vida e, depois, a 

alegria de vida eterna. 

Mt 2, 13-18. 

 

a. Repita os passos “a” e “b” da oração do primeiro dia. 

b. “O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens; e a luz brilha nas 

trevas, mas as trevas não a apreenderam.” (Jo 1, 4-5). O Menino veio, a luz 

resplandeceu, mas O quiseram matar, a fúria das trevas não foi capaz de aceita-Lo e 

nem de crer na salvação que vinha dEle. Os Santos inocentes traziam Cristo, mas o 

mundo foi incapaz de aceitar a Salvação que estes levavam consigo. 

-Coloque-se como estes meninos que foram mortos por causa de Cristo, Herodes é 

representado como as aflições e trevas que o mundo traz contra você, assim como os 

Santos inocentes, padecerás e sofrerás porquê o mundo não crê no Senhor, mas não 

precisas chorar e nem lamentar, se permaneceres como servo fiel, terás a alegria do 

Senhor ao teu lado. 

- Contemple as diversas cruzes e sofrimentos da tua vida, entregue tudo isso diante do 

Cordeiro, permita que o próprio Deus enxugue tuas lágrimas, diante da salvação que 

nasce na Gruta de Belém não há mais morte. 

c. Após fazer o passo anterior e tendo a certeza que Deus Pai está sempre muito perto 

dos Seus filhos, de modo que mesmo em uma aparência de muita dor, brota a alegria e 

salvação que vem do Cristo. 



- Nesse momento, louve a Deus precisamente pelos momentos de dificuldade na sua 

vida, por serem oportunidades para que te aproximes do Menino, levando assim a Luz 

para a humanidade, para a salvação das almas.  

- Assim como os Santos Inocentes, poderás bradar diante da fúria do mundo contra os 

cristãos: Glória a Vós, Senhor. 

d. Reze o Adestes Fidelis. 

 

 

5° DIA 

Texto de Apoio 

 No Evangelho de hoje, contemplamos a fé viva de Simeão, fé que percebe no 

Menino que celebramos no Presépio o que ninguém consegue enxergar. Como homem 

justo e piedoso, Simeão esperava a promessa do Antigo Testamento, a vinda de um 

Salvador poderoso. Porém, Deus sempre supera as nossas expectativas, se pela 

promessa muitos acreditavam vir um Salvador poderoso, o Pai manda o Seu Filho na 

obscuridade de uma criança, numa Gruta oculta. Mas, aquele que se abre ao Senhor, 

como Simeão, pode, movido pelo Espírito, enxergar as novidades de Deus. Assim, com 

o olhar na manjedoura, Simeão enxerga a Salvação, viu o próprio Deus. No Invisível, 

contemplou a Luz que ilumina os povos e nações. Portanto, o olhar do Justo que não 

pode ver Deus, pode agora ver Jesus, e deste modo vê Deus, como Simeão, começa a 

ver a Verdade. Mais ainda, no Menino Deus, encontramos aquilo que faltava para o 

homem chegar ao Pai, como diria Santo Agostinho, “em Cristo a divindade do 

Unigénito fez-se partícipe da nossa humanidade, a fim de que nós participássemos na 

sua imortalidade”, mas toda essa Glória chegou para nós com Deus fazendo-se pobre, 

oculto, Invisível, numa simples manjedoura, o que já era prelúdio da Sua humilhação 

na hora da Paixão. Por isso, após, à luz da fé, enxergar no Menino o Salvador, Simeão 

nos diz que Ele é sinal de contradição, não sendo possível permanecer indiferente 

diante desse Mistério. O Senhor é motivo de desentendimento, não só porque há quem 

o aceite e quem o negue, mas precisamente porque muitos olham para a Gruta de 

Belém, vêem o Menino, mas criam uma imagem própria, que nada exige, que não 

incomoda, uma imagem de comodismo. Portanto, não podemos ficar indiferentes 



diante desse Mistério, como Portas da Fé, precisamos ter o olhar de Simeão, 

reconhecendo em Cristo o sentido único de nossas vidas, não segundo nossas medidas, 

mas segundo o Menino que se fez pequeno para nos tirar a soberba, a pretensão de 

grandeza. Dessa forma, confiemos em Cristo, Príncipe da Justiça e da Paz, Ele nos 

incendiará com o fogo da verdadeira caridade, nos impulsionando a andar como Ele 

andou, dando-nos desse fogo para Defender a Verdade e guardar a fé, salvando almas 

pela Igreja, sob o olhar da Fé, vendo Cristo a todo instante. 

Lc 2, 22- 35. 

 

a. Repita os passos “a” e “b” da oração do primeiro dia. 

b. Contemple a fé viva de Simeão, aquela que é “substância das coisas que se esperam; 

prova das coisas que não se veem” (Hb 11,1). Como homem justo, vivia esperando o 

Salvador, movido pelo Espírito, bastou um olhar para reconhecer o Senhor. De tantas 

outras formas poderia vir a Salvação, ninguém racionalmente enxergaria o Verbo de 

Deus naquela Criança, mas a fé não engana Simeão, também não nos engana. Pelo 

olhar da fé, pôde ver a Deus, a Salvação, no invisível, percebeu a Luz que brota do 

Presépio, Luz que ilumina toda a treva, toda a cegueira. Também há de iluminar você, 

se te deixares guiar pela fé. 

c. Passado o ponto anterior, é hora de olhar para si, após ter clamado o Espírito Santo, 

se coloque no lugar de Simeão, entrando nesse Templo. Quantas pessoas ali deveriam 

estar, quantas distrações, em meio ao tumulto, perceba o Menino chegando com os pais 

nesse Templo, fite a sua atenção apenas nisso, vá percebendo que antes de você olhar, 

o Menino já te olhava, se permita ser olhado por esta Criança, perceba o que Ele te 

revela, para onde Ele te chama. 

d. Nesse momento, após deixar-se ser olhado pelo Menino, olhe para Ele, se diferente 

de Simeão, tu não consegues ver por inteiro, perceba o que te impede de reconhecer 

nEle aquilo que Ele é verdadeiramente, o que te traria uma mudança radical de vida, 

um abandono total de todas as tuas percepções, para que assim como Simeão, você 

vivesse apenas esperando esse encontro, pois o que o Menino te traz é a oportunidade 

de ser livre dos teus vícios, do que te faz cego, para resplandecer em ti a Luz, a Vida 

verdadeira. 



- Releia os versículos 34-35, após a leitura, diante das imagens próprias que você 

pode criar desse Menino, que te faz ser cômodo pela forma que você vive hoje, 

compare a sua fé com a de Simeão. 

e. Por fim, peça a graça de enxergar o Senhor todos os dias, com o olhar da fé: 

“Domine, ut videam!” - Senhor, que eu veja! 

f. Reze o Adestes Fidelis. 

 

6° DIA 

Texto de Apoio 

 O encontro com o Senhor no dia de hoje, realiza-se ainda na alegria do Natal, 

ainda na alegria do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Porém, hoje, somada a 

alegria do Natal, celebramos a festa da Sagrada Família. Jesus, segunda pessoa da 

Santíssima Trindade, desde o princípio gerado e consubstancial ao Pai, vivendo no 

mistério de comunhão e de Amor com o Pai e o Espírito Santo, se humilha, assume 

uma natureza humana, se encarna no seio de uma Virgem, com o único objetivo de nos 

livrar do pecado, nos redimir e nos fazer participar do mesmo Amor vivido na 

Trindade. Nesta encarnação, o mesmo Jesus poderia assumir o Seu reinado também 

neste mundo, poderia ter toda a riqueza, mas não satisfeito, o Redentor quis começar 

sua tarefa no seio de uma família simples, humilde. Jesus, Maria e José. Mas tudo para 

Deus tem um propósito, Ele conhece intimamente as realidades humanas. Por isso, 

Jesus sabia que o primeiro lugar que deveria santificar com a sua vinda era o próprio 

lar, em tudo o Senhor nos dá o exemplo, escolhe uma família Santa, justa, de prontidão 

para escutar e atender a Palavra de Deus. Nos é narrado no Evangelho que “iam todos 

os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa”, a Sagrada Família demonstrava, dessa 

forma, a tarefa e missão dos cristãos: manifestar a todos a presença viva de Deus. A 

amável cooperação de Jesus, Maria e José nos revela e perpetua aquele mesmo amor 

com que o Verbo de Deus fez a humanidade, assumindo a natureza humana, se 

tornando carne como nós, e no sacrifício que o mesmo Cristo fez de si sobre a Cruz. 

Todos naquele lar se esforçavam em primeiro lugar para ter um relacionamento pessoal 

com o Senhor e, com esse impulso, de ser movido pela verdadeira caridade, pelo 

verdadeiro amor de doação, procuravam uma convivência sempre mais amável entre 



todos. Jesus, por ser Deus, santificava a casa, mas todos ali se ajudavam. São José, 

ensinava ao Menino Jesus o ofício do trabalho. Nossa Senhora, ensinava-o a caminhar, 

a falar, a se comportar dentro de casa. Assim, o Menino crescia e fortalecia-se, ficando 

totalmente pronto para iniciar sua vida pública. Dessa forma, meus irmãos, a Sagrada 

Família é para nós verdadeiro lar de virtudes, se tomamos a relação de Jesus, Maria e 

José, poderemos cumprir a Palavra de Deus que nos exorta: “Honra teu pai e tua mãe, 

como o Senhor teu Deus te ordenou, para que vivas por longo tempo e sejas feliz na 

terra que o Senhor teu Deus te vai dar” (Dt 5, 16). Diante da realidade das famílias 

hoje, em que poucas são sinal da salvação de Cristo para o mundo, em que reina o 

egoísmo, a mentalidade consumista de aproveitar a vida em vez do bem da família, o 

próprio bem-estar, o divórcio, mesmo nestas realidades negativas, se fitarmos o nosso 

olhar na Família de Nazaré, poderemos atender aquilo que o Senhor pede e, dessa 

forma, santificar também a nossa casa. O Senhor já nos dá o maior exemplo, a sua vida 

oculta nos mostra a obediência, vivendo na totalidade a mesma humildade que O fez 

habitar entre nós, a mesma humildade que O fez “ser obediente até a morte, e morte de 

Cruz.” (Fl 2,8), sendo submisso em tudo. Portanto, meus irmãos, que possamos 

aprender com a Sagrada Família, aprender com o Cristo. 

Lc 2, 41- 52. 

 

a. Repita os passos “a” e “b” da oração do primeiro dia. 

b. Contemple a Sagrada Família, o lar onde Jesus quis habitar, quis viver sua vida 

pública, vá pensando no modo como São José se portava naquela casa, ensinando ao 

Menino Jesus, sendo fidelíssimo à Virgem Maria. Tente imaginar as virtudes de Nossa 

Senhora naquele lar, como ela cuidava do Menino, como o ensinava a falar, a 

preocupação que teria se algo acontecesse com Ele, se não o encontrasse. Após 

contemplar os pais, pense no Menino, o Salvador, que humildade deveria ter, como era 

obediente a Maria e a José para que crescesse em “sabedoria, em estatura e em graça.” 

 

c. “Vede que manifestação de amor nos deu o Pai” (1Jo 3, 1). O Senhor nos deu a 

Sagrada Família como exemplo, para que aprendendo com a relação de Jesus, Maria e 

José, nós pudéssemos santificar também a nossa família, para que cada família cristã 



possa verdadeiramente chegar a ser uma pequena Igreja de Cristo, uma “Igreja 

doméstica”, já que uma família unida e santificada pelo Senhor, se une ao Seu Corpo 

Místico, a Igreja. 

-Nesse momento, contemple a sua família, vá percebendo o amor com que Deus uniu 

todos vocês, com todos os defeitos de cada um, com todas as brigas, ainda assim, foi o 

lar que o Senhor escolheu para que você pudesse santificar e santificar-se. 

- Continuando a contemplação anterior, veja concretamente quais os aspectos positivos 

e negativos na sua casa, louve a Deus pelos positivos, após identificar os negativos, 

acolha-os, em seguida bendiga ao Senhor com ainda mais fervor, são nessas situações 

que te incomodam as melhores oportunidades para que tu possas santificar e ser 

santificado pela graça de Deus. 

d. Passado o ponto anterior, releia o versículo 51. Nosso Senhor nos ensina a amar uns 

aos outros na família pela submissão e obediência, dessa forma podes reconhecer que 

“ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu” (1Jo 3, 24), já que como diria Santa 

Faustina “O demônio pode ocultar-se até sob o manto da humildade, mas não sabe 

vestir o manto da obediência.” 

- Em oração, pensando em todas as inquietações, problemas, brigas, dificuldades 

e outros aspectos negativos que você enfrenta em casa, firme o propósito concreto de 

na imitação do Senhor, ser humilde e obediente. 

- Anote os frutos em seu caderno de oração. 

e. Reze o Adestes Fidelis. 

 

7° DIA 

Texto de Apoio 

 Amados irmãos, eis que é chegado o último dia do ano civil, apesar de o Ano 

Litúrgico ter sido findo na ocasião da Festa de Cristo Rei do Universo, a liturgia nos 

propõe hoje, com o término do ano civil, uma profunda reflexão interior à luz do Verbo 

que se fez carne e habitou entre nós, reflexão que tem como centro o Cristo, o Princípio, 

o Fim, o Alfa e o Ômega. Por ocasião deste convite da liturgia a novamente voltar o 

nosso olhar para o Verbo que veio ao mundo, que veio para os seus para que, tenhamos 

vida em abundância, faz- se conveniente associar a vinda de Cristo, da qual recebemos 



graça por graça, com aquilo que devemos preservar e vigiar para sermos inteiramente 

de Deus.  

Na Primeira Carta de São João, recebemos uma exortação para que nos preservemos 

dos anticristos, pois “é chegada a última hora. Ouvistes dizer que o Anticristo deve vir” 

(1Jo 2, 18), é chegado o último dia do Ano Civil, como não recordar daquela primeira 

reunião que tivemos em 2018, Nosso Senhor, pelas palavras de nosso Fundador, já 

tinha nos alertado de como esse ano seria difícil, como sofreríamos tentações, como o 

inimigo tentaria nos dividir e tentaria invadir a nossa casa, como sofreríamos, como 

sofremos! “Mas era preciso que se manifestasse” (1Jo 2, 19), era preciso que 

passássemos por tudo isso, a nossa vida foi esse caminho cheio de tribulações, mas 

nunca nos faltou os consolos de Deus, quando mais estávamos com medo, cheios de 

desânimo, cansados, com um coração frio diante dos apelos de Deus, Ele veio a nós, 

se colocou como o Leão da Tribo de Judá, anunciando que nos queria perto dEle, tão 

perto que queria a nossa respiração e a dEle trabalhando como um uníssono, em 

harmonia. Assim, também nos recordamos pela história da Encarnação o que devemos 

tomar como centro de nossas vidas: “Não temas, Maria”, diz o Anjo, pois Deus sempre 

está perto de nós, seus filhos, nunca nos nega o socorro, mais ainda, como diria São 

Tomás, “Qualquer homem, contanto que seja amigo de Deus, deve estar muito 

confiante em que será libertado por Ele de qualquer angústia... E como Deus ajuda de 

modo especial os seus servos, quem serve a Deus deve viver muito tranquilo”. 

Portanto, uma só coisa nos basta, vivermos como amigos de Deus, sermos íntimos 

dEle, fazendo a Sua vontade e esperando as Suas promessas, e isso para nós é possível, 

meus irmão, já que “tendes recebido a unção que vem do Santo” (1Jo 2, 20), 

conhecendo, dessa forma, a Verdade, vez que “a graça e a verdade vieram por Jesus 

Cristo” (Jo 1, 17), Ele, pela sua Encarnação, nos deu a oportunidade de sermos 

inteiramente dEle, de saber que Ele vem em socorro do Seu povo, que é Deus conosco. 

Dessa forma, no dia de hoje, renovemos os propósitos que nos ajudaram  perseverarem 

diante das tribulações nesse ano, lembrando que somos peregrinos, pois “a nossa cidade 

está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente como Salvador o Senhor Jesus 

Cristo” (Fl 3, 20), peçamos também a graça de uma vida nova, assim como desejamos 

a cada irmão no Retiro Anual, para que não obstante as nossas quedas, o Natal do 



Senhor poderá nos guiar com a Luz do Menino que brilha sob todo homem e mulher 

de boa vontade. Tomemos este dia como o tempo favorável, o tempo propício para que 

nos dediquemos ainda mais no ano próximo a sermos santos, pelo amor de Jesus Cristo, 

por Sua Mãe e pela salvação das almas.  

 

1 Jo 2, 18-21. 

 

a. Repita os passos “a” e “b” da oração do primeiro dia. 

b. Releia os versículos 20-21. Meu irmão, você que pela Comunidade Porta Fidei 

pode nesse ano vislumbrar as maravilhas do Senhor, você que pela Comunidade teve a 

oportunidade, seja pela primeira vez ou por mais uma vez, de conhecer e de saber que 

o Senhor está sempre ao nosso lado, contemple todo o teu ano, faça um balanço de 

todos os acontecimentos que puderes lembrar, perceba as grandes graças e bênçãos que 

o Senhor derramou em sua vida, vá percebendo também as grandes tribulações que 

você enfrentou, as que você venceu com o Senhor, as que você foi derrotado. 

- Nesse momento, imagine o Senhor como um grande Leão, vá percebendo como Ele 

esteve sempre perto de você nesse ano, te dando todo o auxilio e proteção, te chamando 

a se esconder em um abrigo seguro, o Senhor é o teu abrigo! 

c.  Mesmo com a segurança de um Rei ao teu lado, quantas vezes buscaste refúgio 

em lugares perigosos, foste atacado por feras inimigas, tentaste voltar, e o Senhor 

estava lá para novamente te socorrer e te dar toda a proteção. 

-  Procure lembrar agora das tuas quedas mais recorrentes, aquelas que te afastaram 

de Jesus durante esse ano. 

- Neste último dia do ano, peça novamente perdão a Deus por essas quedas, lembre 

que Ele é o Leão, precisamente o Leão da Porta Fidei, entrou na guerra em teu favor, 

te resgatou e foi ao teu encontro, se entregue a misericórdia do Senhor, na misericórdia 

que brota da encarnação, morte e ressurreição de Jesus. 

 

d. Por fim, louve ao Senhor por todo este ano, faça uso dos dons carismáticos, se 

entregue, meu irmão, você conhece a verdade, o Senhor está ao teu lado.  

e. Reze o Adestes Fidelis 



 

8° DIA 

Texto de Apoio 

Neste dia tão especial, onde tantos estão embalados ainda nas festividades do 

dia anterior, não esqueçamos da grande festa que hoje celebramos: Santa Maria, Mãe 

de Deus!  

É celebrada esta grandiosa Virgem, diferente de todas as outras, que foi isenta 

do pecado original e se manteve na graça divina durante toda sua vida para cumprir o 

belo plano do Criador em torná-la Mãe do Deus Todo Poderoso, feito carne para nossa 

salvação. 

Que neste dia, possamos render graças a Deus por tamanha bondade para 

conosco, que nada merecemos, de nos presentear com esta majestosa Mulher como 

nossa Mãe e incansável intercessora. Depositemos nas mãos de Nossa Senhora, mãos 

estas que carregaram por longas datas o Menino Jesus, nosso presente e futuro. 

Aprendamos com ela a amar ao Salvador de nossas vidas com o amor incondicional de 

uma mãe e a ter um coração que pulsa somente para agradar ao Senhor, assim como 

foi o dela.  

Consagrando o ano de 2019 a Rainha do Céu e Senhora do mundo, recebamos 

dela as graças necessárias para crescermos nas virtudes e nos mantermos fiéis, até o 

último dia de nossas vidas, onde poderemos enfim desfrutar da eterna alegria que sua 

bendita maternidade proporcionou aos que temem o Senhor. 

 

Lc 2, 16-21 

a. Repita os passos “a” e “b” da oração do primeiro dia. 

b. Tomemos em nossa mente esta cena tão clara, os pastores que chegam as pressas 

para visitar o Menino Jesus. Contemple a reação dos pastores ao verem o Menino, de 

quem ouviram falar da boca de um anjo. Contemple a cena que estes viram dentro da 

estrebaria, Jesus, a Virgem Maria, São José, os animais que rodeavam a manjedoura. 

Quão grande era a simplicidade daquele lugar e quão bela era a grandeza daqueles 

corações. 

  



c. Ainda nesta cena, se coloque agora no lugar da Virgem Maria, que escuta 

atentamente as grandiosas palavras dos pastores sobre o fruto de seu ventre. Contemple 

o coração desta Mãe que sabia, desde a anunciação, que a sua missão seria gerar o Filho 

de Deus, e que este seria a esperança da humanidade. Relembre também o versículo 

19, onde se lê: “Maria conservava todas essas palavras, meditando-as em seu coração.” 

Deixe que o Espírito Santo, Divino Esposo de Nossa Senhora, vá conduzindo este 

momento. 

d.  Agora, novamente, te coloques no lugar dos pastores, repletos de expectativa e 

esperança pelo Menino que havia nascido. Deposite neste momento a esperança que 

trazes em teu coração para este ano que se inicia nas mãos de nossa especiosa Mãe 

Maria, ela repousará tudo na manjedoura do Menino Deus. 

e. Já tendo entregue tudo nas mãos daquela que é a medianeira de todas as graças, 

deixe-se ser acolhido nos braços da Virgem Maria, como o Cristo se deixou 

aconchegar, repousar no colo desta Mãe tão doce e agraciada. Sinta o perfume das 

vestes de Nossa Senhora, seu semblante ao olhar em teus olhos e te dar a certeza de 

que ela estará a frente diante das adversidades que aparecerão durante este ano. A 

própria Virgem te diz “Lembra-te que sou eu tua mãe!”. E neste regaço cheio de 

aconchego e paz, demore o tempo que precisar. 

f.  Reze a oração do Credo, para assim renovar e confirmar mais uma vez em seu 

coração a fé que professas, pedindo para que esta cresça cada dia mais no ano de 2019. 

g. Reze o Adestes Fidelis. 

 

                                                       ORAÇÕES  

 

 

- Benedictus (02/12 – 08/12) 

Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou; e fez surgir um 

poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, 

os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da 

mão de todos quantos nos odeiam.  



Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa Aliança e o 

juramento a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos 74 que, libertos do inimigo, a ele 

nós sirvamos sem temor em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem 

nossos dias.  

Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor para 

aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na 

remissão de seus pecados; pelo amor do coração de nosso Deus, Sol nascente que nos 

veio visitar lá do alto como luz resplandecente a iluminar a quantos jazem entre as 

trevas e na sombra da morte estão sentados e para dirigir os nossos passos, guiando-

nos no caminho da paz. 

 

- Magnificat (09/12 – 15/12) 

 

Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito; exulta de alegria em Deus, meu 

Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão 

bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é 

poderoso e cujo nome é Santo. Sua misericórdia se estende, de geração em geração, 

sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço: desconcertou os corações dos 

soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os 

indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado 

da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua 

posteridade, para sempre. 

 

- Nunc Dimittis (16/12 – 24/12) 

 

Deixai, agora, vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos 

viram vossa salvação que preparastes ante a face das nações: uma Luz que brilhará para 

os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. 

  

- Adestes Fidelis (25/12 – 01/01) 

 



Vinde,fiéis, alegres e triunfantes 

Vinde, vinde para Belém! 

Vede o nascido, rei dos anjos 

 

Vinde, adoremos 

Vinde, adoremos 

Vinde, adoremos o Senhor 

 

Deus de Deus, luz de luz 

Lhe gestam entranhas de menina 

Deus verdadeiro, gerado, não criado 

 

Vinde, adoremos 

Vinda, adoremos 

Vinde, adoremos o Senhor 

 

Cante agora o refrão dos anjos 

E cantam a corte celestial 

"Glória a Deus nas alturas!" 

 

Vinde, adoremos 

Vinda, adoremos 

Vinde, adoremos o Senhor 

 

 

 

 

 

 

 

 


