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19 Dezembro de 2021 - Quarto Domingo do Advento 

Leituras: Miqueias 5:1-4 ; Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19; Hebreus 

10:5-10; Lucas 1:39-45 

«A minha alma glorifica o Senhor e o meu Espírito se alegra 

em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade 

da sua serva”.  

Este episódio mostra-nos, acima de tudo a comunicação como um diálogo 
interligado com a linguagem do corpo. De facto, a primeira resposta à 

saudação de Maria é a criança, que salta alegremente no ventre de Isabel. 

Exultar na alegria do encontro é, em certo sentido, o arquétipo e símbolo de 

toda a comunicação que aprendemos mesmo antes de nascermos. O ventre 
da mãe que nos acolhe é a primeira "escola" de comunicação, feita de escuta 

e de contacto corporal, onde começamos a familiarizar-nos com o mundo 

exterior num ambiente protegido e ao som tranquilizador do bater do coração 
da mãe. Este encontro entre dois seres, que são ao mesmo tempo tão 

íntimos, mas ainda assim tão estranhos um ao outro, é um encontro cheio de 

promessas; é a nossa primeira experiência de comunicação. E é uma 

experiência comum a todos nós, porque todos nascemos de uma mãe. 

Descubramos nesta leitura as atitudes sinodais da Santíssima 

Virgem Maria em três momentos diferentes: 

1.Caminhar para visitar a sua prima Isabel  

2. Escutar a voz do Pai  

3. Sair ao encontro do outro 

. O Papa deseja “que possamos ser peregrinos enamorados do Evangelho, 

abertos às surpresas do Espírito. Não percamos as ocasiões da graça através 
do encontro, da escuta recíproca, do discernimento. Com a alegria de saber 

que, enquanto procuramos o Senhor, é Ele quem vem primeiro ao nosso 

encontro com o seu Amor”. 

 

     Maria convida-nos a percorrer o caminho  

       

 de uma igreja sinodal missionária e  

                  a ir ao encontro  
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Queridos amigos da Família ACI, queridas Irmãs,  

Que as atitudes destas personagens bíblicas, neste Quarto Domingo do 

Advento nos ajudem, como família ACI, a preparar os nossos corações para 

receber o Deus que nos chama a construir uma igreja missionária de 

participação e de comunhão. 

Estejamos atentos a onde o Senhor nos convida a estar, com quem partilhar 

a vida, onde  estão os presépios de hoje, a "Nazaré" de hoje? 

Que esta pandemia nos permita perguntarmo-nos como Maria: Qual é a nossa 

fé? 

Seremos capazes de agarrar a missão e sairmos para servir os outros? Neste 

ano desafiante, preparemo-nos para renovar a  nossa esperança, para nos 
renovarmos na fé, e em última análise, para vivermos os valores do 

Evangelho, aqueles valores que sempre procurarão o bem comum e sempre 

alcançarão aqueles que o Senhor tem no coração: os últimos, os pobres, os 
marginalizados, os descartados do mundo, porque eles são, nesta história de 

Deus, os protagomistas. 

 

Família Aci, Dom do Espírito ao serviço duma 

Igreja Missionária 

Com amizade, 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,  

Ir. Brigit Viji, Ir. Pilar Guzmán, Ir. Maria Vaz Pinto 
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