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“Povo de Sião: vede que o Senhor virá para salvar os 

povos;  Ele fará ouvir a majestadde da Sua voz, para 

que o coração de todos se alegre.” (Is. 30, 19.30). 

Neste domingo acende-se a segunda vela da Coroa do 
Advento, como sinal da preparação interior que cada 
um realiza para receber Jesus com um coração 
reconciliado. 
 
Como nos animava o Papa Francisco há alguns anos: “o 

crente é aquele, que ao estar próximo do seu irmão, 

como João Baptista abre caminos no deserto, ou seja, aponta caminos de esperança, inclusive nos contextos 

existenciais impermeáveis, marcados pelo fracasso e pela derrota”.  O Advento é o tempo propício para abrir caminhos de 

esperança, para animar-nos a fazer mais e a tornar possível a utopia da fraternidade, da felicidade autêntica, da partilha generosa, 

da vida encarnada por amor… 

 

 

 

 

 

Queridos amigos da Família ACI, queridas Irmãs,  

Nesta segunda semana do tempo de Advento, “Tentemos procurar entre as nossas recordações, os sinais que o Senhor 

realizou na nossa vida. E perguntemos com transparência e liberdade:  na minha vida, que sinais realizou o Senhor? 

¿Que sinal encontro da Sua presença? Sinais do que Ele fez, para nos mostrar que nos Ama. Pensemos naquele momento 

difícil, no qual que Deus nos fez experimentar o Seu amor…”(Papa Francisco)” 

Com amizade,  

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Vanessa Amarelle, 
H. Janet Andrade, H. Pilar Guzmán, H. Belén Escauriaza 
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Somos chamados a receber o Senhor da melhor maneira possível. A nossa vida talvez não seja perfeita, 

mas podemos encontrar nela o desejo e o amor para acolhê-Lo. Recebamos o Senhor como o presente de uma 

vida nova e renovada, distante de qualquer mau sentimento e sempre orientada para o bem.  Preparemos o 

caminho para que Jesus entre no nosso coração e que nos possamos aproximar Dele, que nos espera. Embora 

saibamos que o Senhor conhece a nossa incapacidade para nos convertermos sinceramente, peçamos Lhe que nos 

ajude com a Sua graça, para que estes desejos de O acolher se convertam em frutos concretos.  

 


