
Advento: Deus quer ser buscado sempre de novo!1 

 

1. Ambientação  

• Preparar o ambiente com símbolos e/ou imagens que 

nos aproxime e inspire ao tema proposto, por exemplo: uma 

estrela, uma manjedoura, imagem de pastores, dos Reis 

magos etc. 

• Acolher e motivar os/as participantes para o encontro. 

• Fazer um instante de silêncio, observar a simbologia, 

as pessoas, o ambiente como um todo – estar consciente do 

momento que estamos prestes a nos adentrar... 

 

 

Provocação Inicial: 

Um Tempo novo se aproxima. Assim, agradecidos pela vida e sensibilizados pelas bênçãos e 

desafios experimentados nesse ano, que logo termina, somos privilegiados e chamados, mais uma vez, 

a mergulharmos no cenário do céu noturno do Tempo de Advento. Noturno e iluminado. É a hora do 

desvelamento de Deus, um Tempo que inspira à contemplação da luz da estrela que sinaliza e ilumina o 

casebre de Belém. Ali, um menino aguarda, mais uma vez, a nossa visita, a nossa adoração 

comprometida para com o Mistério humano da vinda e da mensagem de Deus. Entremos no casebre, 

vivamos intensamente esse Tempo, repleto de simbologias que querem auxiliar a nossa débil humana 

compreensão para o sentido e relevância do Mistério da Encarnação.  

 

2. Invocação2 

 
Nas horas de Deus, amém! Pai, Filho e Espírito Santo! 

Nas horas de Deus, amém! Luz de Deus em todo canto! 

Nas horas de Deus, amém! 

 

3. Motivação 

Eis que iniciamos um novo Tempo Litúrgico. Não exatamente novo, mas, de renovação à antiga e 

sempre necessária esperança no Amor. Esse tempo que antecede o Natal e que nos desafia, novamente, a 

reflexão do quanto somos tão dignos do Amor. Deus desce até a nossa realidade finita e, torna-se um 

conosco, um processo que envolve diversos modos de silenciar, especialmente, diante dos protagonistas 

da Encarnação. Em muitos destes, silêncios, atitudes em que podemos nos identificar quando chamados 

e na missão que assumimos, cotidianamente, desde o nosso batismo e profissão de fé. Na esteira de 

reflexões sobre esse Tempo de Advento, encontramos em Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz 

(1892-1942) preciosidades em seu pensamento sobre o Mistério na Natividade.3 Ela nos oportuniza uma 

aproximação no processo de humanização do divino, instiga aos leitores a se identificarem com as 

 
1 Equipe de Reflexão da CRBRS. Redação do roteiro: Ir.Elis Machado (Franciscanas Bernardinas) 
2 https://www.youtube.com/watch?v=gy7ldMxfDnQ  
3 STEIN, Edith. O Mistério da Natividade. Obras Completas. Vol.V. Burgos: 2004. p.479s. 
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personagens e, a retomarem o seu papel nesse Mistério que toca todo cristão que é chamado a unir-se a 

Ele.  

A filósofa espiritual, lembra que o Mistério da Encarnação sempre está estreitamente ligado ao 

mistério do mal, ela escreve: “O Menino do casebre que estende seus bracinhos e o seu sorriso parece 

dizer o que mais tarde pronunciará pelos lábios do Homem: Venham a mim todos que estão fatigados e 

agoniados e eu os aliviarei (...) Segue-me, assim expressam as mãos do Menino, bem como mais tarde 

serão pronunciadas pelo Homem (Mt 11, 28; Mc 1, 17-19).  

Ela nos convida a rezarmos lembrando quais são os silêncios desdobrados até a Noite Santa? Muitos. 

Significativos. Silêncios que principiam a vida eterna em nós, como o silêncio de Zacarias, Isabel, Maria, 

José, os pastores, os Reis... Silêncios que se rompem em atitudes de alegria, gratidão, reverência, 

fidelidade, serviço, celebração e conversão. Silêncios que podemos identificar em nossas vidas e 

qualificar no intento de seguir em frente, um ato possível quando ainda podemos visualizar a estrela que 

aponta para a esperança. 

A estrela de Belém, sinaliza a manjedoura onde repousa o Deus Menino, uma estrela em noite escura, 

brilha intensamente, anunciando o princípio da vida eterna em cada um de nós. Deus desce, 

definitivamente, a realidade humana, é força vital na fragilidade de uma criança que será homem e nos 

salvará mediante o desafio de vivermos a sua Palavra. A Paz é frágil e exige cuidados, seriedade, 

compromisso, lealdade como a revelada pelos Reis magos. Eles deixam aos pés da manjedoura, as suas 

coroas e seus presentes. Isso significa, que o aproximar-se dessa criança exige desapego, coragem, 

profetismo. Afinal, a criança nasce da primeira cidadã do Reino, a bem-aventurada Maria e, juntos dela, 

somos partícipes desse Reino que será anunciado pelo Menino feito Homem. Disso resulta, a grandiosa 

graça do Redentor que veio ao mundo para realizar um admirável intercâmbio entre Deus e o humano.4 

Eis o Advento: o Tempo do começo que prenuncia a meta final. É Tempo de voltar a buscar e de 

contemplar, mais uma vez, a estrela. Tempo de a perseguir na travessia da noite, seja qual for a noite das 

circunstâncias em que estejamos vivendo – para então, encontrar Aquele que não cansa de aguardar a 

nossa visita e contar com o nosso compromisso em seu projeto salvífico libertador. 

 

4. Iluminação Bíblica  

 

Lc 2, 1-15 

Mt 2, 1-12 

Jo 17, 21-23 

 

 

5. Escuta 

Os textos nos conduzem para uma jornada humana, nela, Deus que se faz gente como a gente. 

Nasce no ventre do feminino – antes do Verbo, o ventre, é amado e peregrino, frágil, se 

refugia junto dos mais simples. Diante d’Ele, o céu noturno brilha e reis deixam suas coroas 

 
4 STEIN, Edith. OC V. p.484. 
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mudando o rumo de suas previsões... Silêncio. Após a escuta dos textos, silenciemos um 

pouco mais, vamos até Belém, Ele é um de nós, sejamos um com Ele. 

 

6. Reflexão: 

- Quais os desafios percebemos/experienciamos nesse Tempo de Advento de 2021? 

- É possível visualizarmos, mais uma vez, a estrela que sinaliza a vinda do Menino? Ou, será 

que estamos perdidos/desorientados na penumbra de nossos dilemas pessoais e perseguindo 

falsas estrelas? 

- Como pastores ou como reis, o que esse Advento me desafia a seguir ou deixar? 

- Como, realmente, ser coerente partícipe desse Mistério? 

 

SUGESTÃO: Após o silêncio da escuta da Palavra, a partilha da reflexão das questões 

propostas. Após cada partilha, o refrão: 

R: Neste Tempo de Advento todo povo quer se unir, vai ficando mais atento, vem rezar e refletir. 

Vinde Senhor Jesus, vinde orientar-nos com vossa Luz! 

 

7. Oração Final 

 

Querido Menino Homem, quero Te encontrar em todo instante de meu viver. 

 Quero experienciar a Tua vinda em cada rosto de nossa humanidade e recôndito da 

Criação.  

Quero estar junto daqueles que mais necessitam da certeza de Tua Presença. Seja eu 

presença reveladora de Tua vinda. 

Sigo estrelas brilhantes, contudo, nem todas conduzem até essa Humana Presença.  

Muitas, me desviam de Tua Humanidade e ofuscam meu comprometimento. 

 Mesmo assim, sigo na noite, na esperança de que em cada “novo” Advento eu te 

reencontre, adore, abrace, siga e anuncie. 

Hoje, deposito a minha “coroa” aos Teus pés e abandono a realeza ingênua de meu 

egoísmo. Acolho a Tua vinda e faço dela a minha missão enquanto continuidade de Teu 

propósito.  Amém. 

 

 

8. Canto: a escolha 

 

Abençoado Tempo de Advento! 


