
 
 

 

PRIMEIRO DOMINGO DO ADVENTO 
 

ESTAR DESPERTOS… 

PARA UMA IGREJA SINODAL 
 

 

 
 

ADVENTO… Tempo de esperança e de expectativa, 

tempo de caminhar juntos na construção de uma Igreja 

Sinodal. 

“O sínodo é um caminho de discernimento espiritual, 

de discernimento eclesial, que se realiza em 

adoracção, na oração, em contato com a Palavra de 

Deus”. Papa Francisco 

 

“Da mesma forma, vós, quando virdes todos estes 

acontecimentos, sabei que o Reino de Deus está 

próximo. Com toda a certeza, eu Vos afirmo que não 

pasará esta geração até que todos esses eventos se 

realizem”.Mt 24, 33-34 

 

A Palavra abre-nos ao discernimento e ilumina-o, chama-nos a iniciar este caminho de 

Advento dispondo-nos para viver o discernimento como essa capacidade de fazer a vontade 

de Deus, como José e María, que se desprendem de tudo para serem colaboradores no 

projeto de Deus, onde todos temos uma missão. 

 

 

 

 
 

A Palavra de Deus 

Disse-lhes Jesus: "Haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações viverão em 

angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror ao 

pensarem no que vai acontecer, pois os poderes celestes serão abalados. Então, se verá o Filho do 

Homem vindo numa nuvem, com poder e grande Glória. Quando começarem a acontecer estas 

coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a vossa redenção.  
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Tenham muito cuidado! Não se deixem cair nos 

exageros do comer e do beber, nem se deixem absorver pelos muitos cuidados desta vida! Não vá 

acontecer que aquele dia vos apanhe de surpresa, pois ele virá como uma armadilha, sobre todos 

os habitantes da terra. Estejam bem atentos, e peçam sempre a Deus para que possam escapar a 

todas essas coisas que vão acontecer e para que possam apresentar-se firmes diante do Filho do 

Homem" 

 .Lucas 21, 25-28; 34-36 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

PETIÇÃO: 
Em atitude de oração profunda, peçamos ao Deus da Vida que, segundo o apelo do Papa para 

construir uma igreja sinodal, nos abra a mente e nos faça descobrir qual o nosso papel na construção 

do Reino de Deus.  

 

 

 

 

ORAÇÃO 

 

Vem, Espírito Santo. 

Tú que suscitas línguas novas 

e pões nos lábios palavras de vida, 

lívra-nos de nos convertermos numa Igreja Museu, 

bela, mas muda, com muito passado e pouco futuro. 

 

Vem para o meio de nós, 

para que na experiência sinodal 

no nos deixemos entristecer pelo desencanto, 

não diluemos a profecia, 

não reduzamos tudo  

a discussões estéreis. 

 

Vem, Espírito de amor, 

dispõe os nossos corações para a escuta. 

Vem, Espírito de santidade, 

renova o santo Povo de Deus. 

Vem, Espírito criador, 

renova a face da Terra. 

Ámen. 
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