
III Semana 

Advento
2020:

De 14 a 19 de dezembro.
LUTAR COM O CORAÇÃO 

RECONCILIADO.

                             CARTAZ DA SEMANA:
ALEGRIA DE PEREGRINO

ITINERÁRIO DE SERENIDADE. 

SEGUNDA FEIRA, dia 14 de dezembro.

ADVENTO.  Bem-vindo ELE que vem para nos salvar. Ele 
chega em 2020 para a travessia de 2021, ainda em meio a esta 
pandemia covid-19 que chegou qual futuro inesperado e nos 
apanha despreparados. Hora é de não negarmos a realidade, 
fazendo de conta que tudo pode continuar como sempre foi. 
Que susto! Estávamos acostumados demais. Trágico engano. 
Agora se colocam as perguntas essenciais: - Quem temos sido, 
em sociedade, com nossos estilos de vida? - Que consequências 
decorrem para cristãos sem vida interior rica de Redenção? - 
Que significa a pressa com que se vivia e se opta por continuá-
la? - Que significam tantas desigualdades? 
- É hora de pensar com o poeta português: - Não posso adiar o 
coração para outro século. 
MEDITANDO.  Este Advento-2020 traz algo pouco comum na vivência 
dos povos: a consciência de sermos TODOS PEREGRINOS. Aqui não é 
nossa morada eterna. Aqui nunca seremos eternos. Aqui tudo passa. 

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



PEREGRINOS SOMOS: apelo a simplificar e partilhar. Somos chamados 
ao dom de nós mesmos, como Deus-Pai-Criador nos faz o dom de Jesus, 
seu Filho que opera a Redenção, chegando a nós  como toda criança, 
só que num estábulo, e tem como berço um cocho de dar de comer aos 
animais. Sim, isto mesmo: é tempo de simplificarmos nossa tendência de 
dominar, acusar, excluir, privatizar em benefício próprio. A PAZ do Natal 
de Jesus começa é dentro de cada um de nós (simplificar) e se reafirma 
nas modalidades de estruturas sociais (partilhar igualdade). Este Natal 
2020 é ocasião de graça bendita para o mundo reconhecer seus enganos 
e desfazer ilusões que estão à venda. 
PENSAMENTO-GUIA. 
- A simplicidade é também lealdade para consigo mesmo e conduz à 
limpidez. É comunhão de abertura ao próximo. (Irmão Roger, de Taisé)
MANTRA. 
Tu que iluminas os olhos de teus servos dá-me cultivar atento a parte do 
mundo que me cabe cuidar.
INTERCESSÃO. 
Para que o volume dos problemas sociais não nos leve a perder a Esperança 
de transformação que Jesus nos traz.
ORAÇÃO.
Vem, Jesus. Vem entranhar-nos com a serena confiança que nos trazes da parte 
do Pai celeste. Vem nos alertar com  LIÇÃO inaugural que é teu nascimento: 
mais importa a acolhida, a amizade, o companheirismo que compras e ven-
das natalinas. Vem! Nosso mundo-Brasil precisa urgente de Solidariedade. 
Que aprendamos a lição de tamanha generosidade que o Pai nos faz. Amém.

                                                                                                   
Terça-feira, dia 15. 

Celebrar com Deus o momento presente.

ADVENTO.  Desde Jesus, um novo mundo começa a girar e cada 
geração há que buscar este novo. O novo é descoberto nos 
fatos, na realidade da Vida, na história de cada povo e nos 
laços de família, pois é no chão desta vida e fazendo história 



nova que ELE se faz carne. A estrela que aponta o novo 
chama-se SINAIS DOS TEMPOS. Os pastores daquela noite, 
a caravana dos 3 sábios do Oriente souberam entender os 
SINAIS. E se puseram a caminho.... E nós?!
MEDITANDO. Este Advento nos facilita recuperar a gentileza nesta 
cultura da agressividade. "O individualismo consumista provoca 
muitos abusos. Os outros tornam-se meros obstáculos para a agradável 
tranquilidade própria e, assim, acaba-se por tratá-los como incômodos, o 
que aumenta a agressividade. Isso acentua-se e atinge níveis exasperantes 
nestes períodos de crise, situações catastróficas, momentos difíceis, 
quando aflora o espírito de "'salve-se quem puder'! Contudo, ainda 
é possível optar pelo cultivo da amabilidade. Há pessoas que fazem 
isso, tornando-se estrelas  no meio da escuridão." (Papa Francisco, em 
FRATELLI TUTTI, nº 222)
PENSAMENTO-GUIA. 
-Não ofereça resistência. Renda-se ao Amor de Deus que nos faz viver 
fraternos. Ser Natal. 
MANTRA. 
Vem a mim, Deus de amor. Dissolve as brumas que me separam de mim 
mesmo, que me separam de ti e dos outros.  
INTERCESSÃO. 
Pelas famílias feridas nas agressões domésticas.
ORAÇÃO.
Jesus, grava em minha carne e no coração de meus familiares, com o 
fogo do teu Espírito, a mansidão, a amabilidade, a leveza no trato. Vieste 
à noite, porque és LUZ. Fica conosco sempre, iluminando-nos. Amém.

Quarta-feira, dia 16.
AMANDO COM UM AMOR DE ETERNIDADE.

ADVENTO. A preparação. O foco para celebrar o Natal é Jesus: 
Deus nos encontra. É promoção de nossa humana condição. 
Ele vem fazer a experiência de ser alguém no meio de um povo, 



o povo judeu, numa época do mundo dominada pelos Romanos. A 
mascarada "pax romana". Dominação! Mas a experiência humana 
de Deus-Jesus resulta totalmente libertadora da condição 
humana, vencendo a morte. Abriram-se com a ressurreição os 
caminhos de Redenção. Jesus recria o amor, recriando o cuidado 
uns dos outros e um não dominar, nem excluir. Caminho de 
perdão, recomeços. Que seja Advento de redenção hoje. 
MEDITANDO.  Começando o Ano da Fé-2021 com este Advento 
nos deixamos levar pela GRATIDÃO. Somos levados à ação de graças. 
Aproximamo-nos da realidade "eucaristia", que no termo grego significa 
"dar graças". Jesus é Eucaristia. Ele é louvor ao Pai que contempla primeiro 
os pequenos com o Amor libertador. Ele nasce entre os mínimos!
Agradecer ter sido criado e com chance de nos eternizar como filhos de 
Deus é um NASCER (NATAL) que nos faz viver, redimensionando nosso 
caminhar pela vida. Quem agradece vive sua resposta de amor ao dom de 
viver e se redimir. Agradecer é uma disposição interior que se cultiva. 
Essa dinâmica tem três movimentos: 1. reconhecer-se beneficiado; 2. 
Emocionar-se por ser agraciado; 3. Praticar a ladainha do OBRIGADO. 
Ter uma memória agradecida do peregrinar nos livra dos rancores. 
PENSAMENTO-GUIA. 
- A glória de Deus é que o homem viva. (Santo Irineu)
MANTRA. 
Quero encontrar o Deus desejável, Deus amante, amoroso, amável. Quero 
Natal.
INTERCESSÃO. 
Pelos que vivem a dificuldade de entrar em comunhão com os que creem, 
sendo Igreja.
ORAÇÃO.  
Virás, Senhor, como aurora na noite destes tempos. Te celebraremos 
em cada amanhecer. Sejas para nós vento suave no verão da Vida. Sejas 
alegria, aliviando o penar de cada dia. VEM! Amém. 
                                                             



Quinta-feira, dia 17.
UMA VIDA QUE VEM DO ALTO.

ADVENTO.  A anunciação a Maria de Nazaré, pronta para se 
casar com José, trabalhador. Neste encontro do anjo Gabriel, 
a Palavra era masculina, mas a espera silenciosa dependia de 
uma voz feminina. Esperava-se uma resposta. Tudo parecia 
suspenso. O Mensageiro que se apresentou saudando (Ave, ó 
cheia de graça!), saiu no gozo pela mensagem aceita: SIM. Fiat. 
Seja. Aconteça.
O inesperado de Deus cria desacertos no cotidiano e no 
projeto de vida de José e Maria. Mas como se tratava do 
TEMPO DE DEUS, o acordo entre os três aconteceu. Mas os 
riscos não faltaram. Assim, a espiritualidade de quem vive 
o Advento chama-se entrega confiante: SIM, Fiat. Vós sois, 
Senhor, a fonte de nossos dias. Meu Senhor e Deus. 
MEDITANDO.  Não é simples viver o inesperado. Não é fácil plantar 
na terra do coração as sementes do Evangelho. Exige muito cultivo. 
Acontecem podas na árvore que cresce. São esperados bons frutos de 
mudança.
Quantos fantasiam uma existência sem sustos, sem críticas, sem as 
próprias contradições. Quantos! Há sempre abalos em nós, a nosso redor, 
na Igreja. É preciso escolher: ou a amargura da decepção ou o empenho 
de ressignificação das acontecências. Há, sim, que reelaborar caminhos, 
louvando Deus que vem ao nosso encontro no concreto dos sofrimentos. 
Natal restaura a doçura de Deus-conosco, sabendo todos da indispensável 
lucidez sobre o haver cruzes no horizonte da Vida, pondo em xeque o 
olhar de fé. Natal, é bom redizer: o Amor de Deus ilumina como o fogo, 
e igualmente queima para purificar.
PENSAMENTO-GUIA. 
- Nas tempestades da vida sejamos levados pelas ondas da confiança, 
maiores e mais potentes. 



MANTRA. 
- Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça. Deus nos conduz. 
INTERCESSÃO. 
Por todos cuja fé foi provada nesta pandemia. 
ORAÇÃO. 
Senhor, tenho a confiança de dizer-te que uma das homenagens mais 
puras que te presto, é aceitar a cada instante não ver um palmo diante dos 
olhos. Que rumo tomará minha vida? Que sucederá em cinco anos? Em 
uma tarde? Em uma hora? Em um segundo? 
EM TUAS MÃOS...  
                                                                                    (Dom Hélder)

Sexta-feira, dia 18.
NATAL é uma história nova, nova com o renascer.

ADVENTO.  Sempre à espera do Desejado, pois há esquecimentos 
sobretudo quando a vida nos faz tatear como se a gente 
estivesse um tanto desorientado. O essencial: Habitar o Tempo. 
De quem é o Tempo? A cultura atual insiste em instantes, um 
substituindo o outro, aceleradamente. Mutações a cada hora. 
Advento é oportunidade de aprofundar o tesouro de nossa 
vida: a arte de olhar para o tempo de conviver, em suas variadas 
faces, com olhos de redenção, como Jesus nos mostrou. 
O cristão articula PROMESSA-MEMÓRIA-NOVIDADE. 
Promessa de crescer, libertando-se do mal. Memória é 
reapresentação da presença de Jesus ressuscitado, para sermos 
capazes de acolher os dias em suas oportunidades. É o que deve 
acontecer a cada domingo, inaugurando a semana. Novidade 
é a resiliência, resistir aos golpes que ferem pela força do 
AMOR que tudo suporta, tudo espera, tudo crê. 1Cor 13.
MEDITANDO.  Coisa muito nossa é o saber parar, contemplar. Coisa 
nossa: a boa dose de silêncio, estando bem consigo a sós. O que produz 



libertar-se do mau humor. 
Coisa nossa é a Leitura Orante das Escrituras, Deus nos buscando. E 
querendo encontrar-nos capazes de estar a caminho, buscando, crescendo.
Nosso SIM a Deus, como Maria, nos coloca incapazes de fugir de nós 
mesmos e de escapar a toda modalidade de solidariedade. O SIM a Deus 
nos expõe: prestando atenção ao que germina e deixando de lado o foco 
nas perdas. 
PENSAMENTO-GUIA. 
- Nossos dizeres sobre Deus vêm depois do silêncio da oração e do 
compromisso. (Gustavo Gutierrez)
MANTRA. 
Que minha prece feita a Ti se eleve como incenso. 
INTERCESSÃO. 
Pelos que repetem orações e não rezam sua história de vida.
ORAÇÃO. 
Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor. Dá-nos o teu Jesus, ó 
Mãe, quando a noite passar. Nós a ti volvemos nosso olhar confiante. És, 
Senhora, nossa Mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria. 
                                                                                                                   ( José Alves)

Sábado, dia 19.
A esperança não decepciona porque o amor de Deus foi 

derramado em nossos corações. 1Cor 5,5.

ADVENTO.  É tempo da Fé, que na Liturgia celebramos para 
que nenhum tempo da vida nos seja por demais pesado, nem seja 
oportunidade perdida. 
Fé celebrada enraiza a sabedoria de viver e reaviva a 
esperança: com Ele, realizações bem sucedidas. Com Ele, 
superações acontecem. Este tempo litúrgico do Advento 
nos relança para a persistente busca interior de um viver no 
Espírito de Jesus. 



Ele viveu já são passados dois mil anos. Estamos no século 
XXI, depois de Jesus. Na época dele, seu povo estava sobre a 
dominação romana e o Templo do Pai ( Javé) produzindo pesos e 
exclusões. No hoje da nossa história coletiva, estar em Espera 
(Advento) desencadeia interrogações a nós, seus discípulos: 
Onde está o novo que nos trouxe? Que caminhos de redenção 
estamos percorrendo? O agora, melhor do que já foi? 
MEDITANDO.  Relembre aquela mulher que acende a lamparina 
(candeia) e procura o que perdeu. (Lc 15,8-10). Uma parte de si, tesouro, 
se perde dentro da própria casa! Céus, é uma perda interior. Machuca!
Bom, e em nossas casas, ao longo deste inimaginado 2020, algo se terá 
perdido? ... saturação, descuidos... Se aconteceu, não era isto que se 
buscava. Ah não, vida pela metade não é do Espírito de Jesus. Vivamos 
esta Advento revigorando a arte de buscar, para que o Natal efetive a 
profecia: o povo viu uma grande luz. 
PENSAMENTO-GUIA. 
Que a forma de compreensão da realidade mantenha vigilante a admiração 
pelas oportunidades todas. Em qualquer condição que seja. 
MANTRA. 
Minha vida em comunhão, em amor e fidelidade. Sem rancor.
INTERCESSÃO. 
Por aqueles que desconhecem o bom uso das crises.
ORAÇÃO. 
Ensina-nos, Senhor, a visão completa da vida. Que não cessemos de 
saudar cada dia o milagre de Viver e de não apenas repetir o já aprendido.
Faz com que não nos tornemos profissionais da lamentação e do desânimo. 
Que se agigante a alma do Viver na transparência e na bondade.
Para isso, nos salvaste, Jesus redentor. 
Ensina-nos! Vem. 
Amém. 


