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RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  

SAUDAÇÃO
Maria, depois do seu ‘sim’, que dá origem à gestação do Natal, percorre 
quilómetros pelas montanhas ao encontro da sua prima Isabel. É um 
caminho de gestação e de esperança, pois leva em seu seio o Menino 
Deus. É um caminho íngreme, desconhecido, mas que ela percorre com 
audácia e coragem criativa. Maria incita-nos a sairmos de casa, da 
nossa zona de conforto, para levar às periferias a presença do Senhor.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. TODOS: Ámen.

ACENDEMOS A VELA
Acendemos a quarta vela da Coroa de Advento. Possamos refulgir 
com o testemunho do amor, em especial do amor aos pobres, para 
que a alegria do Evangelho chegue até aos confins da terra inteira e 
nenhuma periferia fique privada desta luz.  

ACOLHEMOS A PALAVRA
[Ver/ouvir a primeira parte do vídeo/audio disponível no Laboratório da fé;
Quem não tem acesso aos meios digitais pode ler o texto da folha em anexo]

LEITURA DO SANTO EVANGELHO SEGUNDO SÃO LUCAS 
[capítulo 1, versículos 39 a 45]

Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente 
para a montanha, em direcção a uma cidade de Judá. Entrou em 
casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de 
Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo 
e exclamou em alta voz: «Bendita és tu entre as mulheres e bendito é 
o fruto do teu ventre. Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe 
do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a 
voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-
aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe 
foi dito da parte do Senhor».

[Ver/ouvir a segunda parte do vídeo/audio...]

PARTILHAMOS A PALAVRA
O Quarto Domingo de Advento introduz-nos na liturgia natalícia. O 
Advento não é um fim em si, é uma passagem, é a ponte no caminho 
para o mais importante: a vinda de Deus ao nosso mundo, a presença 
divina em corpo humano.
A salvação anunciada pelos profetas aproxima-se do seu cumprimento. 
Há uma bênção que atinge toda a história, a partir do ventre de Maria: 
«Bendito é o fruto do teu ventre. […] Bem-aventurada aquela que acreditou 
no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor». Então, 
a profecia não se diz apenas com palavras, diz-se com a Palavra (em 
maiúscula) que vem habitar a nossa carne, incarna, faz-se ser humano.
Deus entra no mundo, como cada um de nós, através do corpo de uma 
mulher. Nela, já não apenas mulher, agora também mãe, Deus forma 
um corpo, conforme as palavras da Carta aos Hebreus: «Ao entrar 
no mundo, Cristo disse: ‘Não quiseste sacrifícios nem oblações, mas 
formaste-Me um corpo». Os textos bíblicos deste dia estão impregnados 
de incarnação, tornar-se carne, tornar-se corpo humano.
O mistério do corpo, dito a partir da identidade de filho e de criança, 
pode ser um ponto de partida para aprendermos a reconhecer, ou para 
confirmarmos, que Deus continua a ‘fecundar’ a nossa carne, como em 
Maria e Isabel e tantas outras pessoas ao longo da história, e que cada 
corpo humano é ‘lugar’ de santificação, isto é, cada pessoa é, para si e 
para o outro, sacramento da presença de Deus.
Aqui se situa o verdadeiro Advento e Natal, a profundidade do mistério 
da incarnação: «Agora Ele [Deus em Jesus Cristo] vem ao nosso encontro, 
em cada homem e em cada tempo, para que O recebamos na fé e na 
caridade e dêmos testemunho da gloriosa esperança do seu reino» 
(Prefácio do Advento I/A).



quarto domingoquarto domingo
adventoadvento
liturgia familiarliturgia familiar

se não vos tornardesse não vos tornardes

A poucos dias do Natal, a Sagrada Escritura faz-
nos saudar a visita de Deus. Somos convidados 
a suplicar: «Mostrai-nos o vosso rosto e seremos 
salvos». Jesus Cristo incarna o Deus Salvador. E 
nós somos agraciados com a alegria da salvação.

APRESENTAMOS AS NOSSAS PRECES
Impelidos pelo exemplo de Maria a partilhar o dom de Cristo vivo, em 
palavras e gestos de serviço, ternura e proximidade, invocamos: Vem, 
Senhor, vem depressa. Acende a tua luz nos passos do nosso caminho!
 > Pela Igreja, em processo sinodal: para que aprenda de Maria os passos 
da escuta humilde, e da ação transformadora, para que juntos possamos 
prosseguir por um caminho novo e vivo, nós te pedimos: TODOS: Vem... 

 > Pelos governantes: para que se deixem mover e comover pelos mais 
pobres e deserdados deste mundo, oferecendo gestos concretos de 
resposta criativa às urgências deste tempo, nós te pedimos: TODOS: Vem...

 > Pelos jovens: para que sigam o exemplo de Maria, partilhando a alegria 
do Evangelho em gestos de serviço, nós te pedimos: TODOS: Vem, Senhor...

> Pelas grávidas, portadoras da esperança num mundo renovado: para 
que nunca se sintam sozinhas, na gestação dos filhos, mas possam 
contar com a proximidade de todos, nós te pedimos: TODOS: Vem...

 > [acrescenta a tua intenção], nós te pedimos: TODOS: Vem, Senhor...

Rezemos a oração que Jesus Cristo nos ensinou: [TODOS:] Pai nosso...

ASSUMIMOS UM COMPROMISSO
Este é o tempo da ação criativa, em gestos de proximidade, partilha, 
escuta, bondade, entreajuda, misericórdia, compaixão. Começa com os 
de casa e alarga-se a todos os membros do mesmo Corpo de Cristo, a 
quem é preciso lavar, alimentar, medicar, amparar, acompanhar. 
Bendigamos o Senhor! TODOS: Graças a Deus! 

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA [PARA REZAR ANTES DA REFEIÇÃO EM FAMÍLIA]

Senhor, vem depressa, enche de luz esta casa, com a tua visita, a tua 
presença, o teu amor sempre vivo e ativo, no meio de nós. Senhor, 
vem depressa, acende a tua luz nos passos do nosso caminho novo, 
e move-nos com a pressa do amor, para sairmos ao encontro dos 
ausentes e dos distantes, onde realmente te fazes presente. Ámen. 

[P
RO

PO
ST

A 
A 

PA
RT

IR
 D

A 
FE

RR
AM

EN
TA

 ‘T
ER

 U
M

A 
SÓ

 M
EN

SA
G

EM
’ 

E 
D

O
S 

SU
BS

ÍD
IO

S 
PU

BL
IC

AD
O

S 
PE

LO
 P

AD
RE

 A
M

AR
O

 G
O

NÇ
AL

O
 LO

PE
S]



ACOLHEMOS A PALAVRA [anexo à liturgia familiar]

[primeira parte do vídeo/audio]

A poucos dias do Natal, a Sagrada Escritura faz-nos saudar a visita 
de Deus. As coisas começam a ficar mais claras, «até à altura em 
que der à luz aquela que há de ser mãe». Após a ruína de Jerusalém, 
Miqueias anuncia uma nova ‘reconstrução’, que surgirá a partir 
de Belém. Somos convidados a suplicar por esse rei, esse pastor, o 
próprio Deus: «Mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos»! Jesus 
Cristo incarna o Deus Salvador: oferece-se ao Pai para cumprir a sua 
vontade. E nós «fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus 
Cristo». Ele convida-nos a assumir a mesma disponibilidade. Maria 
é disso um exemplo: «acreditou no cumprimento de tudo quanto 
lhe foi dito da parte do Senhor». E nós somos agraciados com a 
alegria da salvação.

[segunda parte do vídeo/audio]

Deus habita em nós. E nós habitamos em Deus. O desafio é permitir 
a «remigração interior» (Hans Urs von Balthasar) rumo ao ‘ser-filho’ e 
‘ser-criança’, que nos torna dignos do reino de Deus. Este é o nosso 
propósito, ao iniciar, com este episódio, a série de Natal: Se não vos 
tornardes como este filho! Trata-se de cuidar o profundo mistério, 
essa graça original que nos habita desde a conceção e que se torna 
visível em cada infância. «E, por fim, Deus regressa/ carregado de inti-
midade e de imprevisto/ já olhado de cima pelos séculos/ humilde 
medida de um oral silêncio/ que pensámos destinado a perder// 
[...] O mistério está todo na infância:/ é preciso que o homem siga/ 
o que há de mais luminoso/ à maneira da criança futura» (José 
Tolentino Mendonça).

Catequese familiar
Pintar o desenho para aprofundar o evangelho.

Gestação: a saudação é oportunidade para que 
o Salvador, que está em gestação em nós, nasça 
também no coração dos outros. Fazer perceber que 
saudar é uma forma de nos fazermos próximos, um 
modo simples de ir ao encontro dos outros.

Coroa de Advento: acender a quarta vela.
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