
II Semana 

Advento
2020:

PREPARAI O CAMINHO
DO SENHOR.

- Consolai o meu povo, 
consolai-o. (Isaias 40,1)   

                             CARTAZ DA SEMANA:
O corpo, caminho de Deus até nós.
O corpo, caminho nosso até Deus. 

SEGUNDA FEIRA, dia 7 de dezembro.
Meu corpo: esta minha condição sexuada sob a marca do 

Batismo torna-se caminho de Ressurreição.

ADVENTO.  O Verbo de Deus, a Palavra definitiva e definidora 
de Deus, se fez carne. Deus tem um rosto humano na pessoa de 
Jesus de Nazaré, nascido de mulher, a Virgem-mãe Maria, esposa 
de José. Ele, o Enviado, vem nos ensinar o caminho até Deus. 
CRER é empenhar-se para revolucionar o amor entre pessoas 
e povos, tranformando o mal na alma e na sociedade. Importa 
estar preparado para alegrar-se com tamanha novidade: as 
bênçãos da carne. Ser gente é do agrado de Deus. 

MEDITANDO.  Natal de Jesus é bem isso: Deus-criança vem nos encontrar 
na fragilidade do viver neste planeta Terra. E nós podemos encontrá-lo, o 
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Deus da Vida, em nossas fragilidades, reconhecendo as obscuridades pessoais 
e iluminando-as à luz da Estrela de Belém. Igualmente o reconhecemos 
identificando o mal da realidade e não nos deixando seduzir. Deus se revela 
na matéria e mostra ter um coração maior que a nosso. 1Jo 3,20. Prepara seu 
coração para tamanha novidade. Não se perca nos festejos.

PENSAMENTO-GUIA. 
- Colocar o louvor antes do pecado, a bênção antes da maldição e a bênção 
da carne antes do pecado do espírito. (Matthew Foz)

MANTRA. 
Vou cantar ao Senhor, enquanto eu viver.  Louvarei o meu Deus, enquanto 
eu existir. Salmo 103

INTERCESSÃO. 
Por aqueles que banalizam a própria condição humana sexuada.

ORAÇÃO.
Ajuda-nos, Senhor, a compreender verdadeiramente
que Tu não nos afastas porque somos pecadores.
Quando precisamos da tua graça, Tu te fizeste próximo.
Chama-nos a seguir-Te, revelando-nos o amor do Pai. AMÉM.
                                                                                                    (Cardeal Tolentino)

Terça-feira, dia 8. IMACULADA CONCEIÇÃO.

ADVENTO.  Tempo vivido na FÉ-ESPERANÇA. Ele que já veio, 
VEM. E um dia virá no fim dos tempos. Este horizonte de vida 
está encantadoramente significado pela Imaculada Virgem-
Mãe, Maria, esposa de José. É do SIM da imaculada Maria que 
se sustenta nossa alegria e nossa esperança de sermos salvos 
dos descaminhos da perdição. O tempo do Advento abre para 



nós o novo ano. Deus chega primeiro em nossas vidas. Eis-nos 
ante o Mistério da Verdade e do Amor que é Jesus, nascido 
criança. 

MEDITANDO. A fé se vive na História. Deus, em Jesus, entra para a 
História humana. A encarnação é Mistério divino vivido na condição 
humana. Esta história afirma que cada pessoa é única, porém inserida na 
trama da cultura de um povo. Os povos e suas culturas. Todos deveriam 
ser irmãos. O planeta Terra é a Casa comum de todos nós. Terra: chão 
sagrado. Deus dormiu neste chão. Nele caminhou, abençoando ao 
resgatá-lo do mal.

PENSAMENTO-GUIA. 
- Somos belos como os desejos de Deus. Tão belos que Ele nos criou para 
sermos espelhos. (Rubem Alves)

MANTRA. 
Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou 
cantar. (Zé Vicente)

INTERCESSÃO. 
Para que nossa fé grite justiça e a justiça grite amor aos desfavorecidos.

ORAÇÃO.
Senhora Imaculada, Mãe Maria de todos nós, 
dá-nos o teu amor, ó peregrina da Fé. 
Dá-nos tua esperança, ó companheira inseparável de nosso peregrinar.
Graças, Imaculada, Mãe divina, por nos mostrar o quanto o Senhor 
Deus ama a todos, tornando-te grávida de Jesus, o que vem redimir 
nossa condição humana. 
Graças. Bendita sejas. Amém.



Quarta-feira, dia 9.
Saber esperar. A fé-esperança é como o amanhecer. Nenhuma 

morte consegue impedir que a luz do dia aconteça. 

O ESPERADO!

ADVENTO. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi um 
mensageiro que anunciou a Maria. E ela disse SIM: que aconteça! 
Nossa condição humana, corpo sexuado, ganha uma dignidade 
inquestionável. A carne se torna manifestação de Deus. Assim, é 
impossível aos batizados AMAR sem redenção do corpo. Redimir 
o tempo humano de ser-e-conviver reforça a singularidade de 
cada sujeito por uma participação pessoal, livre, no Mistério 
de Jesus, a divina criança na manjedoura. Natal renova em nós 
a exigência de nova consciência de nós mesmos, corpo-sujeito. 
"Não sabeis que nosso corpo é templo?" 1Cor 6,19.

MEDITANDO.  Fomos nascidos e uma família nos acolheu. Temos, 
pois, uma história familiar, real e situada em um contexto socio-cultural-
econômico. Esta história traz para nós o que admirar e agradecer, bem 
como o saber recusar algumas atitudes e acontecimentos. Advento 
favorece, a exemplo do Menino, o resgate de nossa história familiar: 
ressignificando, reinterpretando coisas. O Menino crescerá em graça e 
sabedoria diante de Deus e dos homens. Nós, somos já amadurecidos? 
Maduro, o judeu Jesus assumiu seu caminho, sua missão. Sempre é 
Advento: há que acontecer! As surpresas são parte da convivência.

PENSAMENTO-GUIA. 
- Apenas uma coisa importa: estar sempre onde Deus nos quer. E quanto ao 
resto, é só confiar N'Ele. (Bernanos)

MANTRA. 
Cada um de nós compõe sua própria história, e cada ser carrega em si o 
dom de ser capaz, de ser feliz. (Zé Texeira, poeta popular)



INTERCESSÃO. 
Pelas vítimas de certos meios familiares.

ORAÇÃO.  
Dá-nos, Senhor, a possibilidade de viver sem pressa, desmlumbrados 
com a surpresa que os dias trazem pela mão.
Faz-nos peregrinos
que no visível escutam
a secreta melodia do invisível. 
                                                             (Cardeal Tolentino)

Quinta-feira, dia 10.

ADVENTO  é tempo assumido, espaço concedido à encarnação 
de Deus na Terra. Donde resulta o dar lugar ao corpo na 
mediação do relacionamento com Deus. 
Acontece que não há como não admitir ser o corpo frágil e 
contraditório, hesitante nos embates entre a pulsão da vida 
e os impulsos destruidores (pulsão de morte). Carecemos de 
Redenção!
Valem o discernimento e o aprender a desejar com Deus. Urge 
conspirar com o Espírito Santo de Jesus para educar os cinco 
sentidos e evangelizar as profundezas da mente e do coração. 
Desafio é também rezar com o corpo. (Seu corpo já sabe 
rezar?). A sensibilidade está na base da experiência de CRER 
e amar. Purificá-la. Pôr reparo nos gestos de Jesus! Crescer 
na inteligência espiritual amorosa. A vida como Advento, 
chegada do que ainda precisa acontecer.

MEDITANDO.  O Mistério do Natal é o mistério da Encarnação. Isso 
nos conduz a recusar pensar Deus nos espaços siderais. Sim, um Deus 



próximo que abre caminhos que nos conduzem ao Eterno viver. Nossa 
relação com Deus  "só pode ser livre, consentida, escolhida e desejada". 
Igual à relação amorosa entre os que se casam no Senhor: amor-
sacramento! Assim emerge a História vocacional de cada pessoa. Deus 
propondo, alguém assumindo uma resposta de amor. EU QUERO SER 
assim... no coração do mundo. 

PENSAMENTO-GUIA. 
- Nosso corpo definido pela glória de ser a manifestação de nosso SER e da 
manifestação de Deus. (Cardeal Tolentino)

MANTRA. 
- Eu quero beber Deus sendo humano! (Paulo Gabriel)

INTERCESSÃO. 
Pelos que perdem a dignidade de ser corpo templo.

ORAÇÃO. 
Meu pedido, Senhor: 
que minha vida afetiva e crente
seja como horta cultivada sem descanso. 
Bendito sejais, Senhor,
porque todos nascemos abençoados
para tatear o mistério da Vida. 
Quero passear contigo, Jesus, de mãos dadas.
Ó Deus parceiro, bendito sejais. Amém. 

Sexta-feira, dia 11.
A bênção dos sentidos.

ADVENTO  é ter lúcida percepção de Jesus, corpo-relação, 



história de vida. O corpo, expressão do mistério que a pessoa 
é. Jesus-criança: a humanização de Deus. Nós somos desde 
a infância carne viva, carne invisível, como também carne 
inteligível no visível da vida. Sempre Mistério.
Há que preparar os caminhos... cuidando dos cinco sentidos, 
por onde a realidade nos chega. Valorizar o ver, o tocar, o 
sentir cheiro, o respirar, o falar. O seu corpo é templo de que 
mesmo? Cultivar o corpo-memória.

MEDITANDO.  Celebrar Deus que fala do ser humano. Admirar o ser 
humano que fala de Deus, porque fala com Deus. CRER é escolher este 
caminhar de celebrar e admirar. Natal é a alegria de saber que Deus veio 
e continua vindo a nos procurar. Então, valemos mais do que aquilo que 
parecemos, pois Jesus-Deus vem nos salvar, libertando-nos e apontando 
os modos de como dar certo na vida. E ser ETERNO.

PENSAMENTO-GUIA. 
- O ser humano, na verdade, é esse ser que quer entender a si mesmo e saber 
aquilo que é, por meio de desafios. (Adolphe Gesché)

MANTRA. 
Possuído por Deus ainda tropeço nas pedras do caminho. (Paulo Gabriel)

INTERCESSÃO. 
Pelos que não sabem amar.

ORAÇÃO. 
Deus dos meus caminhos, que eu saiba neste Advento esperar 
amorosamente a Verdade que é a criança na manjedoura.
Abençoa-me, Senhor. Que eu caminhe com com meus rascunhos de 
Vida, valorizando as pequenas trilhas, os brotos emergentes, as travessias. 
Que eu, deveras, seja natal: nascendo!
Amém.



Sábado, dia 12.
O corpo, canteiro de obras da Redenção.

ADVENTO.  Preparando o coração e a inteligência para 
melhor perceber minha condição corpórea, lugar único em 
que se realiza a experiência de ser filho de Deus, aprendendo 
com Jesus. Sou carne-corpo sujeito, chamado a me tornar 
morada do Espírito Santo de Jesus.

MEDITANDO.  Preparar os caminhos do Senhor.
Anunciar que Jesus, este judeu, nasceu é cantar glórias, pois afirmamos 
que a História de sua vida nos potencia para resgatar nosso tempo de 
vida de seus descaminhos. Ah, nossas precariedades e contradições! É 
saber pedir perdão e misericórdia. E reaprender quem sou e a que vim, 
peregrinando nesta bela Terra!

PENSAMENTO-GUIA. 
- Nosso Eu não é coisa feita. Faz-se todos os dias. (Bergson)

MANTRA. 
Dai graças ao Senhor porque eterno é seu amor.

INTERCESSÃO. 
Pelos que andam cansados da vida.

ORAÇÃO. 
Preparando, Pai Santo, caminhos para Jesus, redescubro celebrar o 
nascimento de Deus, encarnado em Jesus-criança.
Obrigado, Pai, por saber de novo que sou Teu, servo e amigo.
Que eu continue renascendo para amar.
Pai, minha alma quer um abraço. Amém.


