
A ALEGRIA DO ENCONTRO COM JESUS 

A caminho do Natal, guiados pelo Papa Francisco  

(EA - A Alegria do Evangelho), ao ritmo da Casa Velha 

Proposta para o Advento 2014 



Convido todo o cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, 
a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo ou, pelo 
menos, a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de o procurar 

dia a dia sem cessar.  

1º Domingo do Advento - 30 Novembro 



 

…quando alguém dá um pequeno passo em direção a Jesus, 
descobre que Ele já aguardava de braços abertos a sua chegada.  

1 de Dezembro 



 

«O Senhor, teu Deus, está no meio de ti como poderoso salvador! 
Ele exulta de alegria por tua causa, pelo seu amor te renovará. Ele 

dança e grita de alegria por tua causa»   

2 de Dezembro 



Somos chamados a ser pessoas-cântaro para dar de beber aos outros.  

3 de Dezembro 



 

O Espírito Santo bem sabe o que faz falta em cada época e em cada 
momento.  

4 de Dezembro 



 

A alegria do Evangelho é tal que nada e ninguém no-la poderá tirar (cf. Jo 
16,22). Os males do nosso mundo – e os da Igreja – não deveriam servir 
como desculpa para reduzir a nossa entrega e o nosso ardor. Vejamo-los 

como desafios para crescer. Além disso, o olhar crente é capaz de 
reconhecer a luz que o Espírito Santo sempre irradia no meio da escuridão.  

5 de Dezembro 



 

É a alegria que se vive no meio das pequenas coisas da vida quotidiana, como 
resposta ao amoroso convite de Deus nosso Pai: «Meu filho, se tens com quê, 
trata-te bem (…). Não te prives da felicidade presente» (Sir 14,11.14).  

6 de Dezembro 



 

Amamos este magnífico planeta, onde Deus nos colocou, e amamos a 
humanidade que o habita, com todos os seus dramas e cansaços, com os seus 

anseios e esperanças, com os seus valores e fragilidades. A Terra é a nossa casa 
comum, e todos somos irmãos. Embora «a justa ordem da sociedade e do Estado 
seja dever central da política», a Igreja «não pode nem deve ficar à margem na 

luta pela justiça» 

2º Domingo do Advento - 7 de Dezembro 



 

Sempre que olhamos para Maria voltamos a acreditar na força 
revolucionária da ternura e do afeto . 

8 de Dezembro 



 

Um desafio importante é mostrar que a solução 
nunca consistirá em escapar de uma relação 
pessoal e comprometida com Deus, que ao mesmo 
tempo nos comprometa com os outros.  

9 de Dezembro 



 

Esta certeza é o que se chama «sentido de mistério», que consiste em saber, 
com certeza, que a pessoa que se oferece e entrega a Deus por amor, 

seguramente será fecunda (cf. Jo 15,5). Muitas vezes, esta fecundidade é 
invisível, incontrolável, não pode ser contabilizada. A pessoa sabe com certeza 

que a sua vida dará frutos, mas sem pretender conhecer como, onde ou 
quando; está segura de que não se perde nenhuma das suas obras feitas com 

amor … Tudo isto circula pelo mundo como uma força de vida.  

10 de Dezembro 



 

Entre a globalização e a localização também se gera uma tensão. É preciso 
prestar atenção à dimensão global para não cair numa mesquinha 

quotidianidade. Ao mesmo tempo convém não perder de vista o que é local, 
que nos faz caminhar com os pés na terra.  

11de Dezembro 



 

O individualismo pós-moderno e globalizado favorece um estilo de 
vida que debilita o desenvolvimento e a estabilidade dos vínculos 
entre as pessoas e distorce os vínculos familiares. A ação pastoral 
deve mostrar ainda melhor que a relação com o nosso Pai exige e 
incentiva uma comunhão que cura, promove e fortalece os vínculos 
interpessoais. Enquanto no mundo, especialmente em alguns países, 
se reacendem várias formas de guerras e conflitos, nós, cristãos, 
insistimos na proposta de reconhecer o outro, de curar as feridas, de 
construir pontes, de estreitar laços e de nos ajudarmos «a carregar as 
cargas uns dos outros» (Gl 6,2).  

12 de Dezembro 



 

Às vezes interrogo-me sobre quais são as pessoas que, no mundo atual, se 
preocupam realmente mais em gerar processos que construam um povo do 
que em obter resultados imediatos que produzam ganhos políticos fáceis, 

rápidos e efémeros, mas que não constroem a plenitude humana.  

13 de Dezembro 



 …no mundo de hoje, há inúmeros sinais da sede de Deus, do sentido 
último da vida, ainda que muitas vezes expressos implícita ou 
negativamente. E, no deserto, existe sobretudo a necessidade de 
pessoas de fé que, com as suas próprias vidas, indiquem o caminho para 
a Terra Prometida, mantendo assim viva a esperança».  

3º Domingo do Advento - 14 de Dezembro 



 

A alegria do Evangelho é para todo o povo, não se pode excluir 
ninguém; assim foi anunciada pelo anjo aos pastores de Belém: «Não 
temais, pois anuncio-vos uma grande alegria, que o será para todo o 
povo» (Lc 2,10).  

15 de Dezembro 



 Torna-se necessária uma evangelização que ilumine os novos 
modos de se relacionar com Deus, com os outros e com o ambiente, 
e que suscite os valores fundamentais.  

16 de Dezembro 



 

…apesar de nos entristecerem as misérias do nosso tempo e estarmos 
longe de otimismos ingénuos, um maior realismo não deve significar 
menor confiança no Espírito nem menor generosidade.  

17 de Dezembro 



 

O bem tende sempre a comunicar-se. Toda a experiência autêntica 
de verdade e de beleza procura, por si mesma, a sua expansão; e 
qualquer pessoa que viva uma libertação profunda adquire maior 
sensibilidade face às necessidades dos outros. E, uma vez 
comunicado, o bem radica-se e desenvolve-se.  

18 de Dezembro 



 

Neste tempo em que as redes e demais instrumentos da comunicação 
humana alcançaram progressos inauditos, sentimos o desafio de descobrir e 

transmitir a «mística» de viver juntos, misturarmo-nos, encontrarmo-nos  

19 de Dezembro 



 

O anúncio de paz não é a proclamação duma paz negociada, mas a 
convicção de que a unidade do Espírito harmoniza todas as diversidades. 

Supera qualquer conflito numa nova e promissora síntese.  

20 de Dezembro 



 

A fé significa também acreditar nele, acreditar que nos ama 
verdadeiramente, que está vivo, que é capaz de intervir 

misteriosamente, que não nos abandona, que tira bem do mal com o 
seu poder e a sua criatividade infinita. Significa acreditar que Ele 

caminha vitorioso na história «e, com Ele, estarão os chamados, os 
escolhidos, os fiéis» (Ap 17,14). Acreditamos no Evangelho que diz que 

o Reino de Deus já está presente no mundo, e vai-se desenvolvendo, 
aqui e além de várias maneiras: como a pequena semente que pode 

chegar a transformar-se numa grande árvore  

4º Domingo do Advento - 21 de Dezembro 



Embora um pouco desgastada e, por vezes, até mal interpretada, a 
palavra «solidariedade» significa muito mais do que alguns atos 

esporádicos de generosidade; supõe a criação de uma nova mentalidade 
que pense em termos de comunidade, de prioridade da vida de todos 

sobre a apropriação dos bens por parte de alguns.  

22 de Dezembro 



 

Somos chamados a cuidar dos mais frágeis da Terra. Mas, no modelo «do êxito» 
e «individualista» em vigor, parece que não faz sentido investir para que os 

lentos, fracos ou menos dotados possam também singrar na vida.  

23 de Dezembro 



 
A Boa-Nova é a alegria de um Pai que não quer que se perca nenhum dos seus 

pequeninos. Assim nasce a alegria no Bom Pastor que encontra a ovelha perdida e a 
reintegra no seu rebanho.  

24 de Dezembro 



 

25 de Dezembro 

SANTO NATAL! 



 

Nunca percamos a Esperança. 

FELIZ ANO NOVO! 


