
I Domingo do Advento

Uma terra cuidada ESPERA a Semente do Céu

ACENDER AS RAÍZES

Atitude – Espera / Símbolo – Recipiente* / Gesto – Deitar terra

* Caixa/Rasa/Cesto ou Giga (Pede-se criatividade, este recipiente será 
depois o lugar da manjedoura ou mesmo o presépio, conforme 
decidirem em cada paróquia) 

 Leitor 1. Neste primeiro Domingo do Advento, somos 
convidados a descobrir que “Uma terra cuidada ESPERA a Semente do 
Céu”.
 Uma terra cuidada é uma terra fértil, adubada, carregada de 
nutrientes, uma terra que espera a semente para a despertar, para 
alimentar as suas raízes e as fortalecer. 
 Esperar é saber estar atento, vigilante, não deixar que a terra 
morra, que se torne infértil e sem nutrientes, é realizar uma “conversão 
ecológica, que comporta deixar emergir, nas relações com o mundo que 
os rodeia, todas as consequências do encontro com Jesus. Viver a 
vocação de guardiões da obra de Deus” (LS 217). Esperar é estar 
desperto, saber que vale a pena não desistir de Deus, da sua criação, é 
ter responsabilidade ambiental, com pequenos gestos de amor para com 
a criação, com o ambiente, “provocando no seio da terra um bem que 
tende sempre a difundir-se, por vezes de forma invisível” e ao mesmo 
tempo “experimentar que vale a pena passar por este mundo”. 
 Espera vigilante como um guardião da casa comum, a Semente 
do Céu procura em ti uma terra cuidada para criar raízes, acorda!

(Deitar a terra no recipiente)
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Leitor 2:
Senhor, ensina-nos a Espera

Essa da esperança que não se rende
Essa dos corações que não se apagam
Essa dos olhos que não adormecem
E faz de nós terra fértil, cuidada…

Senhor, rasga os céus e desce
Esperamos-Te

Como porteiros desta casa comum
Vem Senhor Jesus!

Acendemos, deste modo, a primeira vela,
A primeira luz

Aquela que o galo já anuncia
A de quem espera a Semente do Céu

Vem, Senhor Jesus!
Laudato Sí!

(Acende-se a vela)
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LANÇAR AS RAÍZES EM FAMÍLIA

 Gesto: Plantar o Feijão
 Material: Garrafa de plástico usada; Algodão; Feijões; Água

 Introdução:
 O tempo do Advento é um tempo para semear o coração, para 
deixar crescer as raízes, é um tempo de espera alegre pelo Menino 
Jesus. Ele foi a semente plantada no seio de Maria, Ele é a semente que 
Deus continua a plantar no nosso coração para que crie raízes, para que 
cresça e possa desabrochar no Natal. O nosso coração é como uma terra 
boa, fofinha, onde Deus se quer semear por isso nós temos que cuidar 
do nosso coração para que seja uma terra cuidada… 

 Uma Terra cuidada ESPERA a Semente do Céu, por isso hoje nós 
vamos preparar um lugar bem fofinho para uma semente nascer, vamos 
colocar a semente e dar-lhe de beber, para que, quando chegar o Natal, 
ela já esteja forte…

 Gesto:
 Pegamos na garrafa de plástico, cortamos a parte superior e 
colocamos as sobras para reciclar, depois colocamos o nosso nome na 
garrafa, depois o algodão que é o coração fofinho de cada um de nós, 
depois a semente, que é Jesus e por fim a água, que é a nossa oração…

 Reflexão:
 Quando esperamos por alguém, estamos sempre preparados para 
acolher e sentimos alegria por saber que alguém vem ao nosso 
encontro… Esperar faz-nos olhar para o futuro e saber que vem ai 
alguém de quem gostamos ou uma coisa boa, isso é a esperança… 
 Temos de saber cuidar da nossa terra, do nosso planeta para que 
ela continue a ser uma coisa boa para isso devemos ter responsabilidade 
ambiental: separar o lixo, não estragar comida (cozinhar só o necessário 
e combater o desperdício), reduzir o consumo de água, tratar bem os 
animais, desligar as luzes… 

 (Podem fazer um compromisso em família de iniciar algum 
destes desafios)

 Temos que cuidar também do nosso coração: separar aquilo que 
é lixo e reciclar, alimentá-lo com sentimentos bons, não desperdiçar o 
nosso tempo e o nosso amor, não deixar o coração às escuras e 
adormecido…
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APROFUNDAR AS RAÍZES

 São Martinho de Dume

 Dados Biográficos: 
 - Nasceu nos princípios do século VI, na Panónia, actual 
Hungria.
 - Jovem viajou para os Lugares Santos onde estudou e onde 
conheceu os eremitas.
 - No ano 550 veio para a Galécia juntamente com o rei do 
Suevos, Charrarico.
 - Fixou-se em Dume onde fundou um mosteiro e estabeleceu a 
sua regra.
 - Estabeleceu a Diocese de Dume (caso único na história cristã – 
confinada ao referido Mosteiro de Dume a que presidia), da qual foi 
primeiro bispo, em 556.
 - Lutou contra o arianismo, contra a negação da Santíssima 
Trindade.
 - Torna-se próximo das cortes e amigo dos reis.
 - Em 559, o seu amigo Rei Teodomiro sobe ao poder e convertem 
o povo suevo do arianismo à ortodoxia da Igreja.
 - Em 569 sucedeu ao bispo de Braga, permanecendo, ainda com 
a tutela de Dume.
 - Reuniu o 1º Concílio de Braga (561) e foi a alma do 2º Concílio 
de Braga (572).
 - Teve uma importante acção na criação de um notável centro de 
vida religiosa e de cultura, com a tradução de várias obras no seu 
mosteiro e redacção de obras para orientação do rei, dos seus súbditos e 
dos bispos, obras ascético-morais, canónicas e poéticas. 
 - Introdução de inovações litúrgicas e criação de novas paróquias 
e dioceses.
 - Faleceu a 20 de Março de 579 e foi sepultado na Catedral de 
Dume.
 - Em 1606 as relíquias são transladadas para a Sé de Braga.
 - Passa a ser padroeiro principal da arquidiocese de Braga em 
1985.
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 Curiosidade: Os dias da semana

 S. Martinho de Dume está intimamente ligado ao modo como nós 
hoje denominamos os dias da semana em língua portuguesa. Ele 
encontrou um povo com bastante ignorância religiosa, onde se 
espalhava o arianismo e onde ainda havia muito paganismo. Visto isto, 
tentou assentar a evangelização do povo que lhe estava confiado na 
cristianização dos costumes e pequenos gestos do dia-a-dia, podemos 
ver isso na obra que escreveu “Sobre a correcção dos rústicos”. 
 Assim, S. Martinho de Dume, no que toca à denominação dos 
dias, conseguiu fazer algo já tentado no séc V por Idácio de Chaves 
(bispo da antiga diocese de Aquae Flaviae com sede na cidade de 
Chaves), dar nomes cristãos aos dias da semana. Ele considerava 
indigno de bons cristãos que se continuassem a chamar os dias da 
semana pelos nomes latinos pagãos de Solis dies, Lunae dies, Martis 
dies, Mercurii dies, Jovis dies, Veneris dies, Saturni dies, e por isso 
começou a denomina-los com a terminologia eclesiástica (Dominica 
Dies, Feria secunda, Feria tertia, Feria quarta, Feria quinta, Feria sexta, 
Sabbatum), ficando hoje em português: domingo, segunda-feira, 
terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, sendo um 
caso único nas línguas de raiz latina pois foi a única a substituir 
inteiramente a terminologia pagã pela terminologia cristã. Assim a 
semente do cristianismo começou a aprofundar raízes nas nossas terras.
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LOUVAR AS RAÍZES Laudato Si

«Ó Deus dos pobres,
Ajudai-nos a resgatar os abandonados

E esquecidos desta terra
Que valem tanto aos vossos olhos (…).

Ó Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo
Como instrumentos do vosso carinho por todos os seres desta terra».

Ó Deus de misericórdia,
concedei-nos a graça de receber o vosso perdão

E transmitir a vossa misericórdia em toda a nossa casa comum.
Louvado sejais.

Ámen.

Papa Francisco
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CANTAR AS RAÍZES

 O projeto “Mendigo de Deus”, inspirado em S. Francisco de 
Assis, deixa-nos esta proposta musical - “O mais pobre”- uma canção 
que nos pode ajudar ao longo desta semana a colocar diante de Deus 
Criador e diante de todas as coisas criados por Ele, numa atitude de 
pobreza, de pequenez, de humildade… assim, seremos nós capazes de 
esperar como quem está acordado para os desafios de Deus, acordado 
para O acolher como Semente do Céu e fazer, tal como S. Francisco, 
“do silêncio o meu guia, de cada gesto a certeza da Presença do Amor!”

https://www.youtube.com/watch?v=8WcxbLKIT7U

Mendigo de Deus
O MAIS POBRE

Quero Ser
O mais pequeno dos irmãos,
O mais humilde dos humildes
E assim servir o Senhor.

E Fazer
Do Evangelho caminho
E do Louvor o meu grito
Deste Sonho que te tocou.

Eu quero Cantar o Deus Criador:
Altíssimo Senhor! Altíssimo Senhor!
Eu quero viver a alegria de encontrar
A fonte da Vida,
Meu tesouro e meu mar.

Quero Ser
Um instrumento de Paz,
Uma Chama na noite
A iluminar e a aquecer.

E Fazer
Do silêncio o meu guia,
De cada gesto a certeza
Da Presença do Amor!
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