Pistas para estabelecer um Diálogo com o Senhor
- Louvamos Jesus especialmente por
- Damos graças ao nosso grande Amigo porque
- Desejamos hoje pedir perdão ao Senhor porque
- Queremos pedir a Jesus que nos dê
4 – CONTEMPLAÇÃO
Como faço meus os ensinamentos do texto?
O tempo de advento convida-nos a esperar no Senhor, a aguardar a
sua presença nas nossas vidas. Por isso, convidamos-te a fazer um
tempo de silêncio para interiorizar a Palavra meditada, para sonhar
o caminho que deves começar a preparar para que Jesus possa
entrar triunfante na tua vida e, com Ele Deus Pai. Repete várias
vezes no mais fundo do teu coração:
“Quero, Senhor, que caminhes comigo, que sejas hoje e sempre o
meu amigo3”
5 – PARTILHA
(Quando feito em grupo ou em família)
Que quero partilhar? Cada elemento do grupo ou da família é
convidado a partilhar a sua oração. O que mais me marcou no
texto? Que senti ao meditar este texto?
6 - ACÇÃO
Com o que me comprometo? Com o que nos comprometemos?
Abrimos o coração aos convites que nos faz o Senhor, de modo que
vivamos segundo nos pede hoje na sua Palavra e perguntamo-nos:
- Que obstáculos tenho no meu coração, neste momento, que
impedem que Deus seja o Senhor da minha vida?
- Como posso “endireitar os caminhos” para que Jesus habite na
minha família, nos meus amigos, no meu trabalho?
“Animados pelo Espírito, comuniquemos a esperança”.
(João Paulo II)
Cântico final: Irmãos convertei (Laudate 441)
Adaptado de: http://www. lectionautas.com
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A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Escuta Israel (Laudate 342)
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do Vosso amor.
Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo será criado,
e renovareis a face da terra.
1 – LEITURA: TEXTO BÍBLICO: Lucas 3, 1-6
Leitura do Evangelho de S. Lucas
No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério,
quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia,
Herodes tetrarca da Galileia,
seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconítide
e Lisânias tetrarca de Abilene,
no pontificado de Anás e Caifás,
foi dirigida a palavra de Deus
a João, filho de Zacarias, no deserto.
E ele percorreu toda a zona do rio Jordão,
pregando um baptismo de penitência
para a remissão dos pecados,
como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías:
«Uma voz clama no deserto:
‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Sejam alteados todos os vales
e abatidos os montes e as colinas;
endireitem-se os caminhos tortuosos
e aplanem-se as veredas escarpadas;
e toda a criatura verá a salvação de Deus’»..
Palavra do Senhor

O que diz o texto? Indicações para a leitura
Iniciado o tempo de Advento, neste segundo domingo, o nosso
olhar dirige-se através do texto evangélico, para João Baptista. João
vivia no deserto e precisamente ali que Deus lhe falou.
É interessante destacar que nos primeiros dois versículos se
fala de várias pessoas que governam determinados lugares que não
se reduzem só à Palestina. Estas referências têm um objectivo
muito claro: situar o acontecimento da vinda de Cristo e a sua
preparação no quadro principal da “história universal”. Que significa
isto? Que Cristo vem para todos os homens e mulheres do mundo3
Este tema é apresentado várias vezes no Evangelho de Lucas.
O versículo 3 apresenta a preparação específica para a vinda
do Senhor. Que é preciso fazer? Em primeiro lugar “baptizar-se”3
Não se trata do Sacramento do Baptismo Cristão, como o
entendemos na actualidade. O termo “baptismo” significa “imersão”,
“submergir”. João convida, neste caso, a realizar um gesto exterior,
submergir nas águas do Rio Jordão, que signifique um verdadeiro
arrependimento (“voltar-se para Deus”). É um “baptismo” de
preparação para o que vem depois3
A partir do versículo 4, é-nos apresentada a missão e o anúncio
de João Baptista. Faz-se com um texto do Antigo Testamento:
Isaías 40,3-2. Como naquela época o profeta gritava anunciando a
vinda do Senhor depois da dolorosa experiência do exílio (século VI
a.C.), assim, agora, da mesma maneira o Baptista grita no deserto
que se preparem os caminhos para la vinda do Senhor.
Para descrever esta “preparação” aparecem algumas imagens
ligadas ao caminho: abrir caminho, retirar as coisas que estorvam,
encher os vales para que seja um terreno certo, aplanar os mentes
e as colinas para que também sejam uma planície onde se possa
circular livremente. Há que endireitar também os caminhos tortuosos
para que se possa ver Deus que chega, se possa ver o Salvador
que Deus envia ao mundo para o resgatar.

Perguntas para a leitura pessoal
- Onde vivia João Baptista?
- De quem era filho?
- Quem “acolhe” João Baptista no deserto?
- Em que época acontece tudo isto?
- Quem era o imperador?
- Porque é que se nomeiam tantos lugares um pouco estranhos?
- Que dizia João Baptista a todos nas margens do Rio Jordão?
- Que tinha profetizado Isaías sobre la missão de João Baptista?
- Que há que fazer para receber o Senhor?

2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Comecemos a nossa meditação com as palavras do Papa João
Paulo II no Jubileu dos catequistas a 10 de Dezembro de 2000:
Quem é João Baptista? Em primeiro lugar, é um crente empenhado
em primeira pessoa num exigente caminho espiritual, feito de escuta
atenta e constante da Palavra de salvação.
Além disso, ele testemunha um estilo de vida desapegado e pobre;
demonstra grande coragem ao proclamar a todos a vontade de
Deus, até às extremas consequências. Não cede à fácil tentação de
assumir um papel fundamental, mas com submissão humilha-se a si
próprio para exaltar Jesus. Como João Baptista, também o
catequista é chamado a indicar em Jesus o Messias esperado, o
Cristo. A sua tarefa consiste em convidar a fixar o olhar em Jesus e
a segui-l'O, porque só Ele é o Mestre, o Senhor, o Salvador.
- Que montes devo arrasar na minha vida (orgulho, vaidade3) e
que vales devo preencher com a força de Deus (medos, vergonha,
respeitos humanos3) para viver bem este tempo de Advento?
- Olhando para João Baptista como posso ser hoje o percursor de
Jesus nos ambientes em que vivo, estudo ou trabalho?
- Que me convida o Senhor a anunciar hoje, neste ano da Fé em
que somos convidados a viver e testemunhar a fé?
3 - ORAÇÃO
Rezamos pausadamente esta oração:
Quero aguardar-te, Senhor Jesus,
com os meus ouvidos
para escutar sempre a Tua voz;
Com os meus olhos
para ver e reconhecer sempre a Luz de Deus;
Com a minha boca
para responder sempre à Palavra de Deus;
Com os meus ombros
para carregar sempre os sofrimentos de cada dia;
Com a minha inteligência
para aprender sempre a conhecer-Te e a segui-Te;
Com o meu coração
para que, pela fé,
Tu venhas sempre à minha vida;
Porque Tu és a minha Luz
E na tua Luz verei a Luz.

