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MONIÇÃO:  
 
Deus olha o mundo e tem um sonho. 
Olha para Maria e convida-a a entrar num mesmo sonho  
e desejo de Salvação. 
Maria estremece. Deus espera. 
Maria pergunta. Deus escuta 
Maria faz silêncio. Deus fala. 
Maria não entende com a cabeça. Deus fala-lhe ao coração. 
Maria abre-se. Deus derrama sobre ela a força do seu Espírito. 
Maria acolhe. Deus instala-se no centro do seu coração. 
Maria assume o plano de Deus. Deus assume a vida de Maria 
Maria faz-se Escrava. Deus fá-la Senhora  
e Mãe de toda a humanidade. 
 
É o momento do Sim ao sonho de Deus. 
É o momento de acolher a Palavra. 
É o momento de deixar que Deus torne possível o impossível. 
É o momento de Deus pôr a Sua "tenda " entre nós.   
 
 

CÂNTICO: 
Abre a tua tenda ao Senhor,  
recebe-O dentro, escuta a Sua voz. 
Abre a tua tenda ao Senhor, 
prepara o caminho que chega o Amor. 
 
O Advento é esperança, a esperança, salvação. 
Aproxima-se o Senhor; preparemos os caminhos,  
os caminhos do Amor, escutemos a Sua voz. 
 
Que se quebrem as correntes, que se cante liberdade,  
o Senhor vem-nos salvar; curará nossas feridas,  
nosso medo e solidão, Ele será nossa paz. 
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Ensina-nos, Maria, a ser grande sendo pequenos, 
a fazer tudo com humildade e discrição. 
Ensina-nos a sair ao encontro dos que mais precisam 
e a  trabalhar pela paz  e pela justiça. 
Ensina-nos, Maria, a descobrir no meio do silêncio,  
Jesus que nasce: Deus é frágil. 
 
Ajuda-nos, Jesus, a acolher a VIDA  
que quer nascer em cada um de nós. 
Ensina-nos, Jesus, a adorar-Te para que possamos  
encontrar a paz e a felicidade que Tu nos queres dar. 
 
Ensina-nos, Jesus... 
Dá-nos, Jesus... 
Obrigado... 
 
 

- ORAÇÃO PARTILHADA - 
Continuamos o Salmo e /ou repetimos a frase que mais gostamos 

 
 
 

CÂNTICO FINAL: Preparai o caminho ao Senhor 
Preparai o caminho ao Senhor 
e escutai a Palavra de Amor. (Bis) 
 
Voz que clama no deserto: 
“Preparai o caminho ao Senhor 
aplanai as suas veredas 
preparai o caminho ao Senhor” 
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É possível que não compreenda muito bem, mas prefere manter-se 
em silêncio e guardar todas estas coisas no seu coração. 
Esta atitude silenciosa e contemplativa irá ajudando-a a descobrir 
os caminhos e as preferências de Deus. 
Meses antes, em Nazaré, tinha perguntado ao anjo: “Como será?”. 
Atenta ao que se passa à sua volta e atenta à voz interior do 
Espírito, vai percebendo cada vez melhor a resposta: a obra de 
Deus realiza-se em pobreza, humildade, serviço, simplicidade,... 
 
 

- ADORAÇÃO EM SILÊNCIO - 
 
 

CÂNTICO:   
Jesus é a verdade, a luz, caminho e vida,  
É nosso Senhor. 

 
 
SALMO: (solista) 
 
Ensina-nos, Maria, como se prepara o Natal. 
Como se está em silêncio para que Deus fale, 
Como se abre o coração para que Deus entre. 
 
Ensina-nos, Maria, a receber Jesus em nós, 
a desocupar a nossa “casa”  dos nossos interesses 
e a deixarmos que Jesus ocupe os lugares vazios. 
 
Ensina-nos a ser humildes  
e a  deixar que Deus  conduza a nossa vida. 
Ensina-nos a rezar a vida, 
perguntando a Deus: “que queres de mim?” 
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O Senhor está próximo! Aproximou-se em Belém, 
aproxima-se hoje na Eucaristia, aproxima-se de mim  
e pronuncia o meu Nome. 
A Sua presença e a Sua Palavra envolvem-me e sinto-me pobre. 
Porque me visitas, meu Deus? 
Porque reparas em mim, que sou pobre e débil? 
 
Mas Ele teima e aproxima-se ainda mais. 
Repete o meu nome uma e outra vez. 
“Sou Eu - diz-me – não tenhas medo.” 
Cada vez que me fala, cada vez que oiço a Sua Palavra, 
a Paz invade-me, os meus medos desaparecem. 
Sinto-me livre e em paz, apesar da debilidade. 
 
Desde o mais profundo do meu ser, digo-Lhe: 
-“Aqui estou, Senhor, sou teu”. 
 

CÂNTICO:  
Oiço a Tua voz e confio em Ti 

 
Tudo começou com um anjo... 
Mais exactamente, tudo começou no coração de Deus,  
o anjo foi apenas um mensageiro. 
Foi enviado a uma cidade sem importância: Nazaré. 
Foi enviado a uma jovem simples: Maria. 
O anjo começa a transmitir o recado que traz da parte de Deus. 
É um recado importante, de grande transcendência. 
Anuncia a Maria que vai conceber um filho: “ Será grande,  
chamar-Se-á  Filho do Altíssimo, o Senhor Deus dar-Lhe-á o trono de seu 
pai David  e reinará na casa de Jacob para sempre.  
Será Emanuel, o Deus connosco anunciado pelos profetas que vem para 
salvar o seu povo. O Seu Nome será Jesus”  
Ter-se-á transmitido mensagem de maior importância  
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ao longo dos séculos? 
Maria escuta em silêncio. Mantém-se serena. Não interrompe. Não 
faz comentários inúteis. Apenas faz uma pergunta, a pergunta que 
necessita para aderir com plena consciência aos planos de Deus: 
“Como será...” 
 
A resposta é clara: tudo será obra do Espírito de Deus.  
A ela, Maria, é pedida uma colaboração: abrir-se à acção do Espírito 
em total disponibilidade. Por isso, entrega todo o seu ser: “Eis a 
Escrava do Senhor, que se realize em mim o projecto de Deus.” 
 
É essa resposta, tão curta, que Deus espera para assumir 
a natureza humana  nas suas entranhas. 
O Verbo fez-Se carne e começa a habitar no meio de nós. 
Deus tornou-se um de nós através de Maria. 
Hoje, precisa de nós para continuar a “nascer” no nosso mundo. 
Precisa de nós para que a PAZ aconteça, para que a ALEGRIA nasça, 
para que a ESPERANÇA não se perca, para que as pessoas que nos 
rodeiam acreditem que a VIDA vale a pena.  
Jesus é a VIDA! Como Maria, estamos chamados a deixar crescer, 
em nós, esta VIDA para a podermos dar. 
 

CÂNTICO:  
Nossa Senhora do Sim, maravilha, Virgem Mãe 
Cuida Maria de mim e que eu diga sim também. 

 
Maria continua em silêncio... na sua simplicidade e humildade. 
Atenta agora ao seu interior, parece que intui as palavras que ainda 
não foram pronunciadas: “Eu não vim para ser servido”  
Por isso, põe-se a caminho pelas montanhas da Judeia e vai servir a 
Isabel, sua prima, que precisa dela.  
A Escrava do Senhor experimenta que o serviço a Deus passa pelo 
serviço humilde aos outros nas tarefas do dia a dia. 
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O Espírito acompanha–a .  
Fala-lhe por dentro da grandeza e da misericórdia de Deus;  
fala-lhe do Amor que Deus tem a todos os homens e mulheres; fala- 
-lhe da ternura especial com que olha para os mais pobres e 
desamparados; dá-lhe a conhecer a fidelidade inabalável desse Deus 
que está a cumprir nela as promessas de salvação que fizera a 
Israel, Seu povo. 
 
Como se não conseguisse guardar, só para ela, tanta felicidade, 
Maria entoa um cântico vibrante de louvor e gratidão para 
proclamar as maravilhas de Deus: “A minha alma glorifica o Senhor, 
alegra-se meu espírito em Deus, meu Salvador!” 
 
 

CÂNTICO: Eu Cantarei ao Senhor 
Eu cantarei ao Senhor um hino grande,  
eu cantarei ao Senhor uma canção (bis) 
 
Minha alma se engrandece, minha alma canta ao Senhor, (bis)  
Proclama minha alma a grandeza de Deus, 
alegra-se meu espírito em Deus meu Salvador, 
Porque olhou a humildade da sua serva (bis) 
cantai comigo a grandeza de Deus,  
todas as nações, cantai ao Senhor. 

 
Mergulha de novo no silêncio. Sucedem-se os dias e as semanas...  
O Filho cresce devagarinho no seu seio...  
É altura de sair de Nazaré para cumprir o édito do imperador. 
Maria continua atenta ao seu interior e percebe que César  
é apenas um outro mensageiro (desta vez frio e distante) que indica 
o caminho a seguir para que se cumpra o desígnio de Deus: Belém. 
Dá à luz num estábulo de animais. Recebe os pastores, que vêm 
visitar o menino. Ouve os anjos que cantam a glória de Deus e 
oferecem a Paz a toda a Humanidade. 


