
2020: 
Advento
Ele veio, VEM, virá.

Deus à procura do ser 
humano. 

(Uma proposta para nossas famílias, Pequenas Igrejas. Igreja 
doméstica: lugar da Verdade e do Amor de Deus. O texto 
pode ser usado ou individualmente ou proposto aos de casa, 
segundo a pedagogia de quem o conduz. 
Objetivo: estar em sintonia com toda a Igreja na celebração do 
Início do  Ano Litúrgico. JUNTOS na mesma peregrinação. Cada 
semana haverá a proposta de um CARTAZ. Seja produzido com 
capricho e colocado de modo visível bem no coração da Casa.)

Iª SEMANA: 30 de novembro a 05 de dezembro

VER COM O CORAÇÃO, pois o essencial é invisível para quem apenas 
enxerga com os olhos. 

DEUS É MISTÉRIO e se nos vai revelando o caminho da vida. 

NÓS SOMOS MISTÉRIO, à sua imagem e vamos construindo nosso 
caminho de vida. 

MISTÉRIO a gente acolhe, contempla e nele mergulha para se dar conta 
do que é viver a vida, peregrinando pelo planeta Terra. 

(Responsável pelo texto: Pe. Dalton, C.Ss.R.)



                                                 CARTAZ:
O ESPERADO.

Nossa esperança.
EM ESPERA. Vigilantes. 

Segunda-feira, dia 30.

ADVENTO.  Preparação para a festa do AMOR. A Palavra 
eterna e definidora do Pai, o Verbo, seu Filho, se faz um de nós 
na pessoa de Jesus de Nazaré, nascido da Virgem-Mãe, Maria, 
esposa de José. Jesus de Nazaré nos veio falar de amor. Ele veio 
revelar ao mundo: DEUS É AMOR. E mostrou em sua pessoa 
e através de seu modo de viver que Ele é O CAMINHO para 
nossa redenção. Viver o Amor nos salva de nos perdermos em 
descaminhos. 

MEDITANDO.  Com a Covid-19 o mundo começa a girar diferente. 
Sensibilidades novas. Novo Tempo embrionário sendo gestado. Algo 
de inédito e melhor vai nascer. Importa a busca incessante. A dinâmica 
da convivência, seja na família, seja na sociedade, é de abrir os olhos e 
tornar a realidade mais humanizada: CRER-ESPERAR- AMAR atuando, 
participando. Estamos juntos para dar sentido à Vida, cuidada para ser eterna. 

PENSAMENTO-GUIA. 
- Amar é mudar a alma da Casa. (Mário Quintana)

MANTRA. 
Sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Lc 10,21

INTERCESSÃO. 
Por todos os que perderam a confiança na verdade e no Amor.



ORAÇÃO (à mesa?)
Vem, Senhor Jesus!
Caminha conosco para retirar de nós as ansiedades.
Tu és o Advento da Verdade que liberta.
És nossa Esperança.
Revigora nosso desejo de sermos gente que aprende a se querer bem e que 
vive comprometida com a solidariedade e a justiça para todos. AMÉM.

Terça-feira, 1º de dezembro.

ADVENTO.  Só se vê bem com o coração. O mistério 
transcende qualquer utilidade técnica. O encontro da vida 
é o Mistério. Para mergulhar no Mistério é preciso estar 
livre de preconceitos, de autossuficiência, das avaliações 
precipitadas. O que Jesus chama de "coração pobre". Os pobres 
de coração verão Deus. Estamos nos predispondo para vermos 
Deus no rosto da criança-Jesus que nasceu em Belém. Prepare 
os olhos do seu coração.

MEDITANDO.  A pandemia Covid-19 trouxe e traz incertezas, 
causando insegurança, medo e até angústia. Em tempo de crise, é 
preciso  não deixar  às soltas a imaginação catastrófica. Nada de sofrer 
com problemas imaginários. Importa ser realista e não depender da 
avalanche de informações enviesadas das redes digitais.
Sabedoria é fazer DISCERNIMENTO, partindo da realidade como 
é, e seguir adiante, recriando o Projeto de Vida Cristã, ou seja: fazer 
acontecer a bela dança da igualdade fraterna em sociedade. Disse-nos 
Jesus: - Eu estarei com vocês.

PENSAMENTO-GUIA. 
- Não acrescente dias à sua vida, mas vida a seus dias. (Harry Benjamin)



MANTRA. 
Senhor, Tu és nosso criador, nós somos barro. Tu, nosso oleiro, e nós todos 
somos obra de tuas mãos.

INTERCESSÃO. 
Pelos que são insensíveis ao sofrimento dos outros.

ORAÇÃO (à mesa?) 
Jesus, mestre e amigo, vem para nos dizer a todos: - Sou o Princípe da Paz.
Sim, bendito sejas! Estamos na espera. 
Quando o Natal bater à porta de nossa morada, que Tu, Senhor, nos 
encontre preparados e vigilantes. Cantando louvores. Amém.

Quarta-feira, dia 2.

ADVENTO. Deus é Mistério. Nós somos mistério. Podemos 
infinitamente diminuir a distância que nos separa do Mistério, 
mas jamais o eliminarmos, dando-o por definitivamente 
conhecido. Assim é Deus, assim somos nós. Tudo se tornando 
visível na experiência inalienável de amar. Amar é diminuir 
distâncias; ao já sabido, rotulado, conhecido. Mais se conhece, 
mais se ama e nunca se termina de conhecer: isso é o Mistério. 
Deus é assim, nós somos assim. É sempre ADVENTO, sempre na 
espera-desejo de conhecer mais. 

MEDITANDO.  O Advento na Liturgia faz-nos lembrar que haverá uma 
Vinda do Senhor Jesus no fim dos tempos. Nos tempos que vivemos, as 
crises político-financeira e cultural e a crise da Saúde criam oportunidades 
de mudanças para diminuir distâncias em muitos setores socio-políticos, 
socio-econômicos, socio-familiar. Também no setor religioso. Nossa 
Igreja precisa diminuir certo distanciamento de ...
No ajuizamento do mundo e no momento pessoal, face a face com o 



outro lado, o de Deus, seremos indagados sobre nossos laços afetivos: 
familiares e sociais. Amou e serviu?
Então, atentos para que o cotidiano de nosso viver não seja nem de 
acomodações nem de exclusões e distanciamentos. Amar crescendo, 
amar servindo.

PENSAMENTO-GUIA. 
- Não há nenhuma vergonha em alguém ser feliz, mas seria vergonhoso ser 
feliz sozinho. (Albert Camus)

MANTRA. 
Com o pão e o vinho do Senhor recobramos forças para caminhar no amor.

INTERCESSÃO. 
Pelos que tratam os outros com grosseria ou desprezo.

ORAÇÃO (à mesa?) 
Graças, Senhor, por que Tu és Eucaristia a alimentar nossa esperança de 
dar certo na vida. 
És Advento de amor.
Faze com que sejamos oferenda para a vida ser mais verdadeira e melhor. 
Graças, Senhor, por renovares nossa Esperança. Amém.

Quinta-feira, dia 3.

ADVENTO.  Ele vem. "Deus não está longe de cada um de nós." 
(At 17,27). Sê bem vindo este tempo de espera, Advento 2020, 
cada um pode exclamar: 
- Mais te percebo, mais te escuto, mais te amo. (canção antiga). 
O Mistério é tão indispensável à arte de amar quanto o Sol 
para as plantas. Deus é, nós somos mistério.



MEDITANDO.  Não há como viver o Advento, sem comunhão, sem 
fidelidade, sem amor. Deus vem ao nosso planeta Terra. Sua vinda nos 
faz descobrir a vida como DOM inacabado e arriscado. O que supõe que 
cada pessoa esteja livre do medo de Deus, como livre da pretensão de se 
livrar de Deus. "É para a liberdade que Cristo nos libertou." Gl 5,1.

PENSAMENTO-GUIA. 
- Feliz quem entende que é preciso mudar muito para ser sempre o mesmo. 
(Mário Quintana)

MANTRA. 
- Faz-nos peregrinos que no visível escutam a secretaria melodia do invisível. 
(Cardeal Tolentino)

INTERCESSÃO. 
Pelos que tentam refazer suas vidas.

ORAÇÃO (à mesa?) 
Senhor, Tu és quem conosco atua para construirmos a tenda de nossa 
peregrinação. Seja ela larga bastante e acolhedora de muitos, sobretudo 
dos que precisam de Esperança.
Que a tenda da vida de cada um de nós esteja sobre a rocha de seu 
coração. Assim, quando os ventos baterem forte contra ela, permanecerá 
lugar que abriga, mesa que partilha, fogo que aquece. 
Desperta teu poder, Senhor. Vem e fica conosco. Amém.

Sexta-feira, dia 4.

ADVENTO.  Ele veio e vem. Ensinou e ensina, sobre o começo 
e o fim. Este tempo litúrgico de Esperança nos alerta: um dia 
cada de um nós partirá. É bom disso a gente se recordar. Eis 



outra vertente da Esperança e da espera. PARTIREI UM DIA, 
EU SEI. E por trás desta partida de pergrino nesta Terra, 
existe outra, toda feita do Mistério de Deus. E nós na morada 
Dele. Aqui o provisório. Lá o definitivo. Terra nova e céus 
novos. Caminhamos rumo à LUZ sem ocaso. Natal definitivo: 
nascemos.  O Amor que nos visita é mais forte que a morte. sim, 
eu viverei. Ele venceu aqui a morte. O Jesus crucificado é o 
vivente para sempre. Ressurreição!

MEDITANDO.  A cada Advento, a senha: é preciso prosseguir. Não 
deixar que o medo e a insegurança paralisem a construção de relações 
saudáveis, dia-a-dia. Quedas chamam ao recomeço. 
Em família e no companheirismo da vida existem a mão que ajuda, 
o apoio que motiva, o diálogo que alivia. A dança da vida com FÉ-
ESPERANÇA-AMOR facilita que o inesperado seja encarado, que o 
desafio seja assumido, que o diferente seja respeitado.

PENSAMENTO-GUIA. 
- As nuvens passam, mas o céu fica. (Lao-Tsé)

MANTRA. 
O Senhor é minha luz e salvação.

INTERCESSÃO. 
Pelos sem chão, sem teto, sem chances.

ORAÇÃO (à mesa?) 
Senhor, dá-nos ver com olhos novos os acontecimentos. Dói saber que 
são milhares de olhos cegos para a dura realidade dos outros. 
Deus do Advento, acende em nosso olhar a luz do amanhecer.
Que sejamos contigo vida afora. 
Tu és a luz e rota de nosso peregrinar.
Vem, Senhor Jesus e salva-nos. Amém.



Sábado, dia 5.

ADVENTO.  Ele veio, vem, virá. Há uma escuta a se fazer: 
- Quando o Amor nos chama, segui-o. (Gibran).  Jesus, o mestre 
do caminho, cria UNIÃO. Viver como seguidor de Jesus é criar 
unidade. A comunhão que tanto desejamos encontra em nós 
próprios RECUSAS. Advento: revitalizar o desejo e a decisão 
de ser-com e ser-para a Unidade: pertença, partilha, comunhão. 
Unidade dentro da diversidade. Reaprender a arte de viver o 
amor que une.

MEDITANDO.  É tempo de abrir caminhos. A vida em movimento. Vida: 
subidas e descidas. É preciso saber onde queremos chegar com Deus.  O 
caminho tem espinhos: proteger-se. O caminho é novo: coragem.
O caminho é florido: curtir e cultivá-lo. O vento sopra frio e forte: a casa 
é abrigo. O Sol queima, vale uma sombra amiga.

SER IGREJA: caminho de pertença.

PENSAMENTO-GUIA. 
- Não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema 
que você tem um grande Deus. (Sabedoria popular)

MANTRA. 
Eis que virá o nosso Deus e há de iluminar os olhos de seus seguidores. 

INTERCESSÃO. 
Por aqueles para os quais Deus não conta e ser Igreja é sem sentido.

ORAÇÃO (à mesa?) 
Senhor, fizeste aliança conosco. Somos teu povo da Nova Aliança.
Somos Igreja. Louvado sejas! Deus de nossas vidas, abençoa-nos. Tu que 
és LUZ semeia em nós claridade. Vem e fica conosco. Amém.


