
ADVENTO, 
TEMPO 
DO SIM

1° domingo

Procura entender
«A noite vai avançada, o dia se aproxima. 
Por isso, estejam alertas porque 
o Filho do homem está para chegar».
   (da liturgia do 1º domingo do Advento)

Vigiai! Mas não como quem está com os olhos 
esbugalhados pelo terror: não estamos esperando cataclismos. 
Nem como quem combate contra o sono para estar atento 
a uma manhã que ainda demora. 
Vigiai examinando, penetrando o horizonte que está à frente, 
procurando compreendê-lo, caminhando além da noite, 
além daquela neblina repentina das incertezas, além da respiração além daquela neblina repentina das incertezas, além da respiração 
ofegante por causa dos medos. 
Vigiai sem cessar, porque não existe noite que não prefigure 
um novo dia. Vigiai com os olhos abertos, límpidos, transparentes. 
Exercitai-vos em olhar o invisível. Esforçai-vos em dar vida 
ao novo dia, porque a sua aurora não despontará senão 
no vosso coração, brotando em escolhas conscientes e previdentes.
Procurai entender, compreender cada átimo desta vida, Procurai entender, compreender cada átimo desta vida, 
porque é nesta vida que nasce o Salvador. É desta terra 
que brotará o esperado dos povos. É nesta história, feita de lágrimas 
e de orações, de sonhos desfeitos e de esperança que nascerá, 
como homem, o Deus-sempre-conosco. 

O COMPROMISSO DA SEMANA
Procurar entender aquilo que se vive, dar sentido a cada ação, Procurar entender aquilo que se vive, dar sentido a cada ação, 
escolher com sabedoria, conscientes de que se deve esperar 
o Senhor na luz, prontos e solícitos em fazer todo o bem possível.  
Procurar entender, para semear esperança na dor, para fazer 
resplandecer a luz na noite, para ser as mãos de Deus nesta história, 
para não esperar o além e, sim, iniciar a fazê-lo hoje!

A ORAÇÃO DA SEMANA

A noite se adianta, Senhor! Ainda não é dia.A noite se adianta, Senhor! Ainda não é dia.
A noite golpeia a nossa fé e pede luz,
desperta-nos de sonos tranquilos 
e pede sinais de esperanças.
A noite vai adiantada e o dia se aproxima, 
não há mais tempo, não podemos esperar. 
A luz está pronta para resplandecer, 
a semente pronta a explodir, a semente pronta a explodir, 
a água da vida pronta a escorrer. 
Vinde, Senhor: queremos a luz.
Vinde em nossa noite e iluminai-a .
Vinde em toda angústia e abraçai-a.
Vinde, vivei em nós, para que o mundo viva de vós. Amén.

–  1° Domingo:  
    Procura entender
–  2° Domingo:  
    Prepara a casa
–  3° Domingo: 
    Coragem, não temas!
–  4° Domingo:–  4° Domingo: 
    Deixa-te desestabilizar
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