
Advento 2018 

PRIMEIRA SEMANA DO ADVENTO 

“aproxima-se a sua libertação” 
 

Canto de início: enquanto se canta, acende-se a primeira vela 

 

Lucas 21, 25-28, 34-36 

« … Então, hão de ver o Filho do Homem vir numa nuvem com grande poder e glória.  
Quando estas coisas começarem a acontecer, cobrai ânimo e levantai as vossas 

cabeças, porque a vossa libertação está próxima.»  

 

Reflexão: Querida família ACI, o Evangelho de domingo apresenta-nos um texto muito 
bonito que nos chama a viver ao estilo de Jesus, neste tempo que é de espera e que nos 
prepara a chegada do Salvador. Trata-se de uma palavra mágica, a VIGILÂNCIA, uma 
palavra que de forma simples nos chama a viver a adesão a Cristo de forma responsável e 
lúcida, já agora, antes que seja tarde. Cada um saberá o que tem de cuidar na sua própria 
vida. 

É um erro viver com autocomplacência na própria Igreja, sem propormos uma verdadeira 
conversão aos valores evangélicos. É errado sentirmo-nos seguidores de Jesus, sem “entrar” 
no projeto de Deus que Ele próprio iniciou. Nestes tempos em que é tão fácil "relaxar", só 
encontramos um modo de estar na Igreja: convertendo-nos a Jesus. 

A mensagem é clara e urgente, não podemos anunciar Jesus com uma vida apagada, vazia 
do Seu Espírito e da Sua Verdade: seria esperar Jesus sem estar “preparados, vigilantes”. 
Jesus pode tardar, mas nós não podemos atrasar a nossa conversão. 

O que significa estar vigilantes? Está Jesus a falar do fervor espiritual, do amor, da graça 
batismal…? Haverá alguma coisa que poderá incendiar melhor a nossa fé, do que o contacto 
vivo com Ele? 

Necessitamos urgentemente de uma qualidade nova na nossa relação com Ele. Cuidar tudo o 
que nos ajude a centrar a nossa vida na Sua pessoa. Não gastar energias no que nos distrai 
ou desvia do Seu Evangelho. Crescer cada domingo na nossa fé, meditando as Suas palavras 
e comungando a vida com Ele. Ninguém pode transformar a nossa FACI, como Jesus. 

 

Oração em silêncio 

 

Petições espontâneas: Peço a Jesus o que de mais profundo brota do meu coração para a 
minha família, o meu grupo e para mim.  

 

Pai Nosso 

 

Canto Final  


