
Advento 2018 

 

Terceira Semana do Advento 

“A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu salvador” (Lc 1,46-47)  

 

Estamos na terceira semana do Advento: aumenta a nossa alegria e o 

nosso júbilo pela vinda do Senhor Jesus, que está cada vez mais 

próximo de nós. Começamos a nossa oração, cantando. 

Leitura do Evangelho de S. Lucas 3, 10 -18 

Reflexão: Querida família ACI, esta semana aproximamo-nos da reta final do caminho de 

Advento.  Ele “já está”, mas ainda “não está”. É o domingo do regozijo, da alegria, por isso é 

conhecido como domingo de “Gaudate”. 

Irmãos, não basta um Advento de oração e interioridade, ainda que isso seja necessário. É 

essencial perguntarmo-nos como afeta o evangelho a nossa conduta diária. Se nós cristãos 

não nos comportamos com honestidade, caridade e justiça, de pouco nos servirá levar usar 

uma cruzinha ao pescoço e uma pagela da Virgem na carteira. 

 Ele, que há de vir, chama-nos pela voz dos profetas a partilhar, a alimentar os famintos, a 

vestir os nus, a visitar os doentes e os que estão sozinhos, a fazer Jesu presente na 

sociedade. 

De forma simples, o evangelista Lucas fez uma proposta muito profunda de uma nova 

sociedade, baseada na honra, na fraternidade, na partilha com quem não tem nada, na 

generosidade. Uma sociedade sem injustiça, sem ânsia de posse e acumulação, sem avareza 

nem desejos de poder. Uma sociedade onde todos colaborem o melhor que podem, onde 

ninguém se sinta desprezado, oprimido nem escravizado. 

Silêncio para a reflexão / Petições Espontâneas / Pai Nosso 

Deus envia o seu filho ao mundo para trazer uma mensagem que começa a manifestar-se 

agora e que terminará na Páscoa da Ressurreição. 

Um caminho que repetimos, junto com Ele, cada ano renovando a promessa de viver no 

caminho da bondade, da justiça, do amor, da verdade e da vida. 

Façamos como o fizeram Jesus e sua mãe: dizendo sim, um sim sem matizes, um sim de fé e 

de entrega. Digamos sim à nova chegada. 

Família ACI, preparemo-nos para receber a Luz! 


