
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A lectio divina é um método de oração, no qual somos convidados a aprofundar a 

Palavra de Deus através da leitura, meditação, oração e contemplação, para renovarmos 

o nosso compromisso de a viver no dia-a-dia. Esta semana vamos centrar-nos nos textos 

das Leituras do IV DOMINGO DO ADVENTO – ANO B.  

 

MÉTODO DA LECTIO DIVINA 

« Ler bem [«lectio»], entendendo o que o texto bíblico queria dizer em si, é indispensável. 

O texto é um tecido de palavras, expressões, significados estruturados e relacionados, 

afirmações, pressupostos mentais, que, para serem entendidos, precisam de ser 

descodificados em todas as suas implicações. Perceber o tecido supõe identificar os fios 

ou ligações das palavras e das frases e descobrir como se interligam em vista da produção 

do sentido. Para isso, é conveniente situar o texto bíblico no contexto histórico, cultural, 

literário e religioso em que nasceu (já oferecido pelas notas de uma boa edição da Bíblia). 

Ouvir a mensagem de Deus e sentir a presença do seu Espírito também passa pela 

compreensão do sentido originário e do conteúdo formal das palavras da Palavra, com 

atenção aos pormenores do texto.»1. 

 

AMBIENTE:  

• um crucifixo 

• uma vela 

• se possível, reunidos à volta da mesa ou local mais apropriado 

• uma pessoa que presida à oração 

• um ou dois leitores 

 

 
1 Armindo dos Santos Vaz in Entender a Bíblia - Viver a Palavra. 
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P. Deus, vinde em nosso auxílio 

R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 

 

P. Glória, ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo 

R. Como era no princípio agora e sempre. Amen. 

 

ORAÇÃO DE INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO: 

Vinde, Espírito Santo, 

enchei os corações dos vossos fiéis 

e acendei neles o fogo do Vosso amor. 

Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo será criado, 

e renovareis a face da terra. 

 

P. Oremos: 

Ó Deus, 

que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com a luz do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos rectamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito 

e gozemos sempre da sua consolação. 

Por Cristo, nosso Senhor.  

T. Amen. 

 

 

LEITURA I 2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16 

«O reino de David permanecerá eternamente na presença do Senhor» 

 

Leitura do Segundo Livro de Samuel 

Quando David já morava em sua casa 

e o Senhor lhe deu tréguas de todos os inimigos que o rodeavam, 

o rei disse ao profeta Natã: 

«Como vês, eu moro numa casa de cedro 

e a arca de Deus está debaixo de uma tenda». 

Natã respondeu ao rei: 

«Faz o que te pede o teu coração, 

porque o Senhor está contigo». 

Nessa mesma noite, o Senhor falou a Natã, dizendo: 

«Vai dizer ao meu servo David: Assim fala o Senhor: 

Pensas edificar um palácio para Eu habitar? 

Tirei-te das pastagens onde guardavas os rebanhos, 

para seres o chefe do meu povo de Israel. 

Estive contigo em toda a parte por onde andaste 

e exterminei diante de ti todos os teus inimigos. 

Dar-te-ei um nome tão ilustre 

como o nome dos grandes da terra. 
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Prepararei um lugar para o meu povo de Israel; 

e nele o instalarei para que habite nesse lugar, 

sem que jamais tenha receio 

e sem que os perversos tornem a oprimi-lo como outrora, 

quando Eu constituía juízes no meu povo de Israel. 

Farei que vivas seguro de todos os teus inimigos. 

O Senhor anuncia que te vai fazer uma casa. 

Quando chegares ao termo dos teus dias 

e fores repousar com teus pais, 

estabelecerei em teu lugar um descendente que há-de nascer de ti 

e consolidarei a tua realeza. 

Serei para ele um pai e ele será para Mim um filho. 

A tua casa e o teu reino permanecerão diante de Mim eternamente, 

e o teu trono será firme para sempre». 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 

 

 

 

LEITURA II Rom 16, 25-27 

«O mistério encoberto desde os tempos eternos 

foi agora manifestado» 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 

Irmãos: 

Seja dada glória a Deus, 

que tem o poder de vos confirmar, 

segundo o Evangelho que eu proclamo, 

anunciando Jesus Cristo. 

Esta é a revelação do mistério 

que estava encoberto desde os tempos eternos, 

mas agora foi manifestado 

e dado a conhecer a todos os povos 

pelas escrituras dos Profetas, 

segundo a ordem do Deus eterno, 

para que eles sejam conduzidos à obediência da fé. 

A Deus, o único sábio, 

por Jesus Cristo, 

seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amen. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 
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EVANGELHO Lc 1, 26-38 

«Conceberás e darás à luz um Filho» 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo, 

o Anjo Gabriel foi enviado por Deus 

a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, 

a uma Virgem desposada com um homem chamado José, 

que era descendente de David. 

O nome da Virgem era Maria. 

Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo: 

«Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo». 

Ela ficou perturbada com estas palavras 

e pensava que saudação seria aquela. 

Disse-lhe o Anjo: «Não temas, Maria, 

porque encontraste graça diante de Deus. 

Conceberás e darás à luz um Filho, 

a quem porás o nome de Jesus. 

Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. 

O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David; 

reinará eternamente sobre a casa de Jacob, 

e o seu reinado não terá fim». 

Maria disse ao Anjo: 

«Como será isto, se eu não conheço homem?». 

O Anjo respondeu-lhe: 

«O Espírito Santo virá sobre ti 

e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. 

Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. 

E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice, 

e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril; 

porque a Deus nada é impossível». 

Maria disse então: 

«Eis a escrava do Senhor; 

faça-se em mim segundo a tua palavra». 

E o anjo retirou-se de junto dela. 

Palavra da salvação. 

T. Glória a Vós, Senhor. 
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PARA MEDITAR 

Neste último domingo antes da Solenidade do Natal do Senhor, a Palavra proclamada 

apresenta-nos o desejo e a promessa que Deus faz de vir habitar no meio de nós, não num 

palácio luxuoso construído por mãos humanas, mas na nossa vida e no nosso tempo, 

caminhando com todos aqueles que estão nessa vida e nesse tempo. A passagem do 

Segundo Livro de Samuel (2Sm 7, 1-6), que hoje escutamos, fala-nos desse desejo e dessa 

promessa, que se realizam com a vinda do Messias esperado, Jesus Cristo.   

O texto do Evangelho (Lc 1, 26-38) narra-nos o momento em que Jesus encarnou na 

história dos homens, a fim de lhes trazer a salvação e a vida definitivas. Mostra-nos como 

a concretização do projecto de salvação de Deus se tornou possível quando Maria, a 

escolhida para ser a Mãe do Salvador, aceitou dizer “sim” a esse projecto, acolhendo 

Jesus e oferecendo-O ao mundo. Ela recebeu a visita e o anúncio do anjo Gabriel, 

mensageiro de Deus, escutou e meditou a sua Palavra e finalmente pronunciou o seu “fiat” 

(faça-se), declarando-se serva do Senhor e tornando-se protagonista desse plano do amor 

de Deus para toda a humanidade.  

Somos convidados a viver estes últimos dias do Advento com a mesma atitude de Maria, 

como uma terra cuidada que enraíza a Semente do Céu. Viveremos depois o Natal, na 

mesma atitude de Maria e José, que contemplam e adoram o Verbo, Semente do Céu 

encarnada na terra. 

 

PALAVRA PARA O CAMINHO 

 

- Do IV Domingo do Advento até à véspera do Natal, rezemos todos os dias o Angelus, 

meditando no anúncio do anjo e na resposta de Maria e comprometendo-nos com o nosso 

“sim”, que deixará Cristo encarnar em nós; 

 

- Na ceia de Natal, rezemos em família a oração proposta pela nossa Diocese 

(Secretariado da Liturgia), impressa na pagela de Natal que será posta à disposição de 

todos; 

 

- No dia de Natal e nos seguintes, rezemos a oração de adoração do Menino proposta na 

Caminhada de Advento (Departamento da Juventude, Universidade e Vocações): 

 

Ó meu menino Jesus,  

Venho adorar-Te  

Na minha simplicidade,  

Na minha pobreza,  

Na minha miséria.  

Estava a contar as estrelas  

E a contemplar a beleza  
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Desses pequenos luzeiros  

Que aqueciam os meus olhos,  

Que os faziam sonhar como o céu…  

Tentava tocá-las com a ponta dos meus dedos.  

Que toque maravilhoso  

Teria o seu criador,  

Que palavra maravilhosa  

Lhes teriam dado tal luz…  

Imaginava o amor de Deus  

O seu toque, a sua palavra…  

Será que as estrelas  

Também existem para mim?  

Perguntava eu com os olhos grandes…  

E eis que céu dançou,  

Que os anjos cantaram:  

“Glória a Deus nas alturas  

E paz na terra aos homens por ele amados”  

Fomos os primeiros a chegar  

Como podem os pobres, os pastores  

Ser os primeiros a ver tal luz?!  

Ó meu menino Jesus,  

Venho adorar-Te,  

A maior de todas as estrelas,  

O céu na ponta dos meus dedos,  

A palavra dita na carne de um menino…  

Com os olhos cheios, plenos  

Sinto-me em casa  

Neste lugar, na morada da pobreza…  

Adoro-te no altar da ternura de Maria  

Adoro-te no silêncio amável de José  

Adoro-te na beleza de tudo o que criaste  

Adoro-te porque já não sonho  

Mas toco Deus, o menino que me sorri! 

 

P. Rezemos em família a oração que Jesus nos ensinou:  

Pai Nosso 

 

 

P. O Senhor nos abençoe,  

nos livre de todo o mal  

e nos conduza à vida eterna. 

T. Amen. 


