
II Domingo do Advento

Uma terra cuidada PREPARA a Semente do Céu

ACENDER AS RAÍZES

Atitude – Prepara / Símbolo – Enxada / Gesto – Cavar a terra

 Leitor 1. Neste segundo Domingo do Advento, somos 
convidados a descobrir que “Uma terra cuidada PREPARA a Semente 
do Céu”.
 Uma terra cuidada é uma terra equilibrada, onde o trabalho do 
homem prepara, com amor, o lugar onde a Semente do Céu há-de ser 
acolhida. 
 Preparar é pegar na enxada do trabalho humano e descobrir que 
”a intervenção humana que favorece o desenvolvimento prudente da 
criação é a forma mais adequada de cuidar dela, pois implica colocar-se 
como instrumento de Deus para ajudar a desabrochar as potencialidades 
que Ele mesmo inseriu nas coisas” (LS 124) e assim assegurar uma 
“criação perpétua”. Preparar é “perseguir como prioritário o acesso ao 
trabalho para todos”. Preparar é ser capaz de amanhar a terra dos nossos 
coração e da nossa sociedade, altear os vales das nossas falhas, baixar 
os montes do interesses egoístas e endireitar os caminhos cheios de 
obstáculos. 
 Prepara com amor a terra do trabalho, a terra do teu coração, a 
semente do céu procura em ti uma terra cuidada para criar raízes!

(Cavar/endireitar a terra no recipiente)
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Leitor 2:
Senhor,

Ensina-nos a preparar o teu caminho
A amanhar a terra

Com o trabalho das nossas mãos
A moldar caminhos novos

Como operários
Como artesãos

Da tua obra criadora…
Senhor,

Preparamos os teus caminhos
Endireitamos as tuas veredas

Vem Senhor Jesus!

Acendemos, a segunda vela,
Aquela que nos lança na tua obra

A luz de quem prepara a Semente do Céu
Vem, Senhor Jesus!

Laudato Sí!

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

 Gesto: Moldar uma figura do presépio
 Material: Barro ou plasticina (podem reciclar)

 Introdução:
 O tempo do advento é um tempo para preparar o Natal, e o Natal 
precisa de um Presépio, necessita de pessoas que acolham o Menino 
Jesus, tal como Maria e José, para que a Sementinha do Céu possa ter 
alguém que a ame, que a acolha, possa nascer para os homens. 

 Com o nosso trabalho, podemos fazer muitas coisas, Deus 
fez-nos com as suas mãos, moldou-nos. Maria e José deixaram-se 
moldar à medida das mãos de Deus, do seu amor, e tornaram-se o vaso 
onde Deus colocou a sua semente, onde Jesus pode ganhar raízes, ter 
um pai e uma mãe…

 “Uma terra cuidada prepara a Semente do Céu”, por isso hoje 
vamos moldar as figuras do presépio, com as nossas mãos e o nosso 
trabalho…

 Gesto:
 Moldam as figuras do presépio, com plasticina ou barro, ou 
podem realizá-las através reciclar alguns materiais. Uma boa ideia seria 
usar algo que lembre a profissão dos pais ou de alguém da família…
 Depois colocam as imagens à volta do feijão e não se esqueçam 
de regar o feijão.

 Reflexão:
 Quando preparamos alguma coisa temos de fazer uma lista de 
coisas que nos vão dar trabalho. Sem trabalho não se prepara nada. 
Assim hoje deitámos mãos à obra e fizemos as figuras do presépio. 
Agora somos convidados a reflectir sobre o trabalho que nos alimenta. 
As profissões que exercemos na família, a profissão dos pais, dos avós, 
dos filhos - estudar também dá trabalho e prepara o nosso futuro. Para 
nós vivermos em harmonia com a criação, também devemos ter um 
trabalho digno, que respeite toda a criação, as pessoas, os animais, as 
plantas, todos os ecossistemas…
 Vamos pedir a Deus pelos que estão desempregados, para que 
possam arranjar trabalho. Vamos pedir pelos adultos que, em todo o 
mundo, são explorados no trabalho para que possam ter um trabalho 
digno. Vamos pedir pelas crianças que são obrigadas a trabalhar para 
que possam voltar à escola e a divertirem-se com os amigos.
 Que trabalho é que gostaríamos de fazer no futuro? Sabias que 
Jesus também foi carpinteiro, tal como S. José?
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APROFUNDAR AS RAÍZES

 São Frutuoso

 Dados Biográficos: 
 - Nasceu membro da aristocracia visigótica narbonense no início 
do séc. VII.
 - Frequentou a escola episcopal do Bispo Conâncio, em Palência.
 - No contacto com a natureza, cresce o desejo da vida 
contemplativa.
 - Os pais faleceram ainda na sua menoridade.
 - Fundou o mosteiro de Compludo nas suas propriedades e 
abdicou delas em seu favor. Nomeou um abade e seguiu o caminho de 
eremita.
 - Fundou de seguida vários mosteiros na zona da Galiza.
 - Escreveu uma carta ao Rei Recesvinto a interceder pelos 
exilados e marginalizados.
 - Bispo da sede monástica de Dume.
 - O seu amor às Sagradas Escrituras leva-o a escrever uma carta 
a Bráulio de Saragoça, apresentando-lhe dúvidas de interpretação 
bíblica e pedindo-lhe alguns códices para a sua Biblioteca.
 - No X Concílio de Toledo de 656 é aclamado Bispo da sede 
metropolitana de Braga.
 - Continua a fundar mosteiros entre os quais o de S. Salvador de 
Montélios.
 - Morreu a 16 de Abril de 665 nesse mesmo mosteiro.
 - Devido ao seu nome, “Frutuoso”, ao seu amor pela natureza e 
pelas artes do cultivo nos seus mosteiros e à altura da sua morte, época 
das sementeiras, os agricultores recorrem a ele para que as suas 
sementeiras possam ser frutuosas.
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 Curiosidade: O roubo das relíquias

 No ano de 1102, cinco séculos após a sua morte, S. Frutuoso, 
ficou envolvido numa história caricata que envolve Braga e Santiago de 
Compostela. O bispo de Compostela D. Diego Gelmírez, na tentativa de 
“transferir a dignidade metropolítica de Braga para Compostela”, 
atiçou a rivalidade entre as duas igrejas pelo controlo da igreja da 
Galécia, roubando as principais relíquias de Braga, entre elas as de S. 
Frutuoso, para Santiago, no dia 16 de Dezembro num acto que ficaria 
designado por "Pio latrocínio" e marcado pela catedral de Compostela 
com a celebração, nesse dia, da solenidade litúrgica da transladação. A 
19 de Dezembro de 1102, a maioria das relíquias foi colocada em 
altares na catedral compostelana. Quanto a S. Frutuoso, foi enterrado 
solenemente na cripta da catedral. Para D. Gelmires, S. Frutuoso era um 
dos fundadores da Igreja no Noroeste Peninsular, a seguir a São Tiago e 
a São Martinho de Dume. Assim, o roubo das suas cinzas faria todo o 
sentido, assim como a sua deposição numa capela especial, na cripta 
entre a porta do claustro e o altar de Santiago. Só em 1966 por ocasião 
das celebrações centenárias de 1965/66 da morte de S. Frutuoso é que 
as relíquias foram devolvidas a Braga, 864 anos depois. S. Frutuoso tem 
esta força de uma raiz profunda nas nossas terras, a ponto de este 
episódio ter acontecido e marcado a história das relações entre duas 
dioceses.
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LOUVAR AS RAÍZES Oração Cristã com a Criação

Nós Vos louvamos, Pai,
Com todas as vossas criaturas, que saíram da vossa mão poderosa.

São vossas e estão repletas da vossa presença e da vossa ternura.
Louvado sejais!

Filho de Deus, Jesus,
Por Vós foram criadas todas as coisas.

Fostes formado no seio materno de Maria,
Fizestes-Vos parte desta terra,

E contemplastes este mundo com olhos humanos.
Hoje estais vivo em cada criatura

com a vossa glória de ressuscitado.
Louvado sejais!

Espírito Santo, que, com a vossa luz,
Guiais este mundo para o amor do Pai

e acompanhais o gemido da criação,
Vós viveis também nos nossos corações

a fim de nos impelir para o bem.
Louvado sejais!

Senhor Deus, Uno e Trino,
Comunidade estupenda de amor infinito,

Ensinai-nos a contemplar-Vos
na beleza do universo, onde tudo nos fala de Vós.

Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão por cada ser que criastes.
Dai-nos a graça de nos sentirmos

intimamente unidos a tudo o que existe.
Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo

como instrumentos do vosso carinho
por todos os seres desta terra,

porque nem um deles sequer é esquecido por Vós.
Iluminai os donos do poder e do dinheiro

para que não caiam no pecado da indiferença,
amem o bem comum, promovam os fracos,

e cuidem deste mundo que habitamos.
Os pobres e a terra estão bradando:

Senhor, tomai-nos sob o vosso poder e a vossa luz,
para proteger cada vida,

para preparar um futuro melhor,
para que venha o vosso Reino de justiça, paz, amor e beleza.

Louvado sejais!
Ámen.

LS 246
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CANTAR AS RAÍZES

 O projeto “DABAR - A Palavra” traz-nos hoje esta bela canção 
“Molda-me”, um olhar sobre este Deus que trabalha como um Oleiro 
que vai criando a humanidade e todas as criaturas “que saíram da sua 
mão poderosa”. Deus molda-nos como o oleiro molda amorosamente o 
barro, deixando a sua marca de criador, a sua imagem em nós. Também 
nós somos pequenos oleiros que vão continuando esta obra criadora, 
convidados a moldar com amor a criação, com o nosso trabalho, com 
justiça e beleza: Senhor, “mostrai-nos o nosso lugar neste mundo como 
instrumentos do vosso carinho por todos os seres desta terra”.

https://www.youtube.com/watch?v=gV0phRO8odA&t=39s

DABAR - A Palavra
MOLDA-ME

Molda-me as mãos
Molda-me os pés
Molda-me a mente e os desejos
Faz Tua vontade em mim.

Uma poeira turba o meu olhar
Num pobre pó que eu sou
Todos os ventos me espalham pela terra
Acomodado vou
Não ouço a prece, nem os gemidos
Nem Tua voz dentro de mim
Sou barro frágil, moldado por ventos
Toma-o nas tuas mãos e transforma-me Senhor
refrão

Sê meu oleiro, nesta roda-viva
Onde me perco e grito
Os meus desejos foram aniquilando
A forma que me deste
o que é bom, o que é agradável,
o que é perfeito em Ti
Sou barro frágil, moldado por ventos
Toma-o nas tuas mãos e transforma-me Senhor
refrão

E eu vou ser só moldado
Pelas tuas mãos
Mãos de amor
E eu vou ser transformado
Por Ti Senhor, por Ti Senhor
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IMACULADA CONCEIÇÃO
DA VIRGEM SANTA MARIA

Uma terra cuidada ACOLHE a Semente do Céu

ACENDER AS RAÍZES Introdução (não se acende vela)

Atitude – Acolhe / Símbolo – Saco de sementes / Gesto – Semear a 
terra

 Leitor 1. No dia da Imaculada Conceição da Virgem Maria, 
padroeira da nossa diocese de Vila Real, somos convidados a descobrir 
que “Uma terra cuidada ACOLHE a Semente do Céu”.
 Uma terra cuidada é uma terra acolhedora, onde a Semente do 
Céu é guardada com a ternura de um sim, onde não se nega o amor, 
onde a criação escuta um “Faça-se”. 
 Acolher é ter o desejo da fecundidade, é desejar a plenitude da 
beleza enquanto nos abrimos e entregamos totalmente Àquele que vem, 
acolher a semente é sonhar com a árvore, é ser como Maria, 
dispormo-nos à vontade de Deus.
 Ela “vive, com Jesus, completamente transfigurada, e todas as 
criaturas cantam a sua beleza. É a Mulher «vestida de sol, com a lua 
debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça». Maria 
não só conserva no seu coração toda a vida de Jesus, que «guardava» 
cuidadosamente, mas agora compreende também o sentido de todas as 
coisas. Por isso, podemos pedir-Lhe que nos ajude a contemplar este 
mundo com um olhar mais sapiente.” (LS 241)
 Acolhe com amor, rasga o teu coração como uma terra cuidada e 
diz sim, a Semente do Céu procura em ti uma terra para aprofundar as 
raízes e brotar!

(Semear a terra, colocar algumas sementes na terra)
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Leitor 2:
Senhor,

Ensina-nos o sim de Maria
A não negar o amor

A ter a sabedoria de quem ama
De quem acolhe

Senhor
Que saibamos guardar a beleza original

Como a mulher cheia de Graça.
Queremos acolher-Te
Vem Senhor Jesus!

Laudato Sí!
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LANÇAR AS RAÍZES EM FAMÍLIA

 Gesto: Transplantar o feijão
 Material: Vaso com terra

 Introdução:
 Antes de Jesus nascer, Deus procurou uma terra boa, cuidada, 
uma terra especial que teria todas as condições para que o filho nascesse 
entre os homens. Essa terra boa era uma jovem de Nazaré, Maria, ela 
era imaculada, nunca tinha feito asneiras, disse sempre sim ao amor e 
agora seria também capaz de dizer sim à semente do Céu, seria capaz de 
a acolher.
 “Uma Terra cuidada acolhe a Semente do Céu”, por isso vamos 
agora acolher num vaso, o pequeno rebento do nosso feijão, da nossa 
semente, acolhê-la em terra boa…

 Gesto:
 Transplanta-se o rebento de feijão para um vaso com terra, 
coloca-se com o algodão, pode ser um vaso grande onde possam 
colocar, à volta do rebento, as figuras do presépio. Ao mesmo tempo 
explica-se que Maria é esta terra boa, este vaso imaculado onde Deus 
encontrou o lugar ideal para se fazer um de nós.

 Reflexão:
 Hoje somos convidados a fazer um exame de consciência antes 
do Natal…
 Seremos nós capazes de dizer sim à vontade de Deus?
 Quando os nossos pais, os nossos avós, os nossos catequistas nos 
propõem algo, também dizemos: “faça-se”; ou sentimos a tentação de 
negar?
 Somos belos vasos onde o amor é acolhido ou tantas vezes 
traímos o amor e a confiança de quem nos ama?
 A nossa família é uma terra boa disposta a acolher Jesus neste 
Natal?

 Que poderíamos fazer em Família para dar um verdadeiro sim a 
Jesus neste Natal?
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LOUVAR AS RAÍZES Oração à Senhora da Conceição

Salve nobre padroeira,
Virgem Imaculada, Mãe de Deus,

Bendita entre as mulheres e causa de alegria!
Mostrai-nos Jesus, o fruto do teu ventre,

Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria!
Rogai por nós, agora e na hora da nossa morte!

Livrai-nos da tristeza do tempo presente
E dai-nos a alegria eterna, ó Virgem gloriosa e bendita,

“Senhora da Conceição, que no Céu estais,
Sois Mãe de Deus, não podeis ser mais!”

Eu me consagro, ó Mãe e Padroeira da Diocese de Vila Real!
Quero ser dócil a Cristo e à Igreja

E fiel discípulo do Vosso Filho!
Não permitais que ofenda Jesus.

Faz-me merecedor das promessas de Cristo,
Ó Virgem gloriosa e bendita,

“Senhora da Conceição, que no Céu estais,
Sois Mãe de Deus, não podeis ser mais!”

Ámen
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CANTAR AS RAÍZES

 O grupo “Ad Saltum” traz-nos hoje esta bela canção “Gerou-se 
em mim”, um olhar sobre o sim de Maria. A mulher do sim, que acolheu 
a Semente do Céu. O amor de Deus plantou-se no seu seio, brotou como 
uma flor do seu peito e ela não sabia senão dizer sim… um sim que 
venceu no seu coração e nos desafia também a nós… Acolhe…

https://www.youtube.com/watch?v=JNxhVP28o8M

Ad Saltum
GEROU-SE EM MIM

Foi numa manhã fresca e de sol
Em que a primavera
Começava a florir
Voltei-me com um girassol
Rasgaste a minha janela
Para me fazer sorrir

Tocaste-me, envolveste-me em luz
Quebraste os medos
Para me entregar
Disseste o seu nome: Jesus
E a massa nos dedos
Começou a levedar

E os olhos lá do céu
Estavam em mim…

E o amor brotou
Como uma flor no meu peito
Crescendo
E o sim rasgou o silêncio de um jeito
Que a palavra gerou-se em mim

Com a porta aberta vi montanhas
Caminho traçado
Para percorrer
E o pão que crescia nas entranhas
Era amor amassado
Para te oferecer

Num abraço dançamos sem fim
Enquanto as estrelas
Nos reconheciam
Na estrada ficou o jardim
De maravilhas tão belas
Que em mim já floresciam
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