
IV Domingo do Advento

Uma terra cuidada ENRAÍZA a Semente do Céu

ACENDER AS RAÍZES

Atitude – Enraíza / Símbolo – Palha / Gesto – Colocar a palha sobre 
a terra

 Leitor 1. Neste quarto Domingo do Advento, somos convidados 
a descobrir que “Uma terra cuidada ENRAIZA a Semente do Céu”.
 Uma terra cuidada é uma terra bela, uma terra onde a semente do 
amor, o Menino Jesus, se quer enraizar e crescer.
 Enraizar é dizer sim, é colocar-se diante da beleza, deixar-se 
cativar por ela, acolhê-la e deixá-la crescer dentro de nós. Os 
agricultores colocam palha sobre os rebentos que começam a ganhar 
raízes, querem protegê-los do frio das geadas ou do sol mais abrasador. 
Querem preservar a beleza, deixar que ela ganhe raízes profundas.
 “«Não se deve descurar nunca a relação que existe entre uma 
educação estética apropriada e a preservação de um ambiente sadio». 
Prestar atenção à beleza e amá-la ajuda-nos a sair do pragmatismo 
utilitarista. Quando não se aprende a parar a fim de admirar e apreciar o 
que é belo, não surpreende que tudo se transforme em objecto de uso e 
abuso sem escrúpulos.” (LS 215)
 Maria, acolhe, ama e contempla a beleza que se vai gerando nela. 
Já se sente o cheiro do Natal e há uma beleza a querer desabrochar.
 Enraíza a beleza, a Semente do Céu procura em ti uma resposta: 
“Faz-te em Mim”!

(Proteger/ Colocar a palha sobre a terra/ Será o lugar do Menino Jesus)
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Leitor 2:
Senhor, ensina-nos a enraizar

A beleza de toda a criação
A tua palavra de amor.

Ensina-nos o olhar contemplativo
Da mãe do sim.

Senhor, faz-Te em nós
Como um bela flor

Que rasga o inverno e o frio
Vem Senhor Jesus!

Acendemos, deste modo, a quarta vela,
A da beleza a despontar

Aquela que já desvela o mistério
A de quem enraíza a Semente do Céu

Vem, Senhor Jesus!
Laudato Sí!

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

 Gesto: Fazer uma manjedoura/Coração
 Material: Palha/Materiais à escolha/Papel

Tentar arranjar fotos da família, das pessoas e momentos marcantes

 Introdução:
 Nove meses antes do Natal, o Anjo Gabriel foi pedir a uma mulher, a 
Maria, para ser a mãe de Jesus, ela acolheu-O e fez-se a sua primeira morada, o 
primeiro berço. Depois, no dia antes do Natal, José e Maria procuravam um 
lugar para Jesus nascer, andaram de porta em porta à procura de um quarto e de 
um berço para Jesus, mas ninguém abria a porta, foram para um presépio, um 
estábulo de animais. Jesus nasceu aí e foi colocado numa manjedoura, onde 
comiam o burro e o boi… O berço de Jesus foi mesmo o mais simples de todos, 
mas foi a partir daí, do meio das palhinhas, que a sua beleza chegou ao coração 
de todos…

 Uma Terra cuidada ENRAIZA a Semente do Céu, por isso hoje nós 
vamos preparar a manjedoura, um lugar para Jesus nascer e vamos colocar 
umas palhinhas para ele se sentir quentinho, tal como no dia do seu nascimento. 
Depois vamos desenhar um coração em papel, colocar o nosso nome e a palavra 
“FIAT”, que quer dizer “Faça-se”, mostrando que queremos ser a casa de Jesus.

 Gesto:
 Pegamos nos materiais e construímos a manjedoura, tentando ser 
criativos, no final colocamo-la ao lado do feijão (podem colocar as palhas à 
volta do feijão) …Depois fazem o coração em papel e escrevem o nome de cada 
um e a palavra “FIAT” (podem fazer um coração por pessoa ou um com os 
nomes dos elementos da família tentando escrever os nomes como uma árvore 
genealógica).

 Reflexão: (arranjar fotos da família)
 A nossa família representa as nossas raízes, quando queremos saber de 
onde vimos construímos a nossa árvore genealógica com os nomes dos nossos 
irmãos, pais, avós, bisavós e por aí adiante. Nós gostamos muito das nossas 
raízes, sabemos que, sem elas, não estaríamos vivos, gostamos de os ter por 
perto, de ter uma fotografia com eles. Gostamos de nos sentar à mesa todos 
juntos e rimo-nos todos juntos. Como é belo ver uma família reunida. O Natal 
é sempre um dia propício para o encontro de toda a família, para recordar as 
aventuras dos mais velhos e as traquinices dos mais novos. Hoje vamos 
recordar histórias da nossa família, pessoas e momentos marcantes… 
 (Mostrar as fotos e falar das pessoas e momentos)
 A nossa família tem mesmo uma beleza extraordinária, assim também o 
mundo, que saibamos preservá-lo para que as próximas gerações possam ter os 
seus momentos de alegria e Jesus possa continuar a ser celebrado numa família 
bela como a nossa e cheia de belos momentos como nós.
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APROFUNDAR AS RAÍZES

 São Bartolomeu dos Mártires

 Dados Biográficos: 
 - Nasceu na freguesia dos Mártires, Lisboa, em Maio de 1514. 
 - Na sua adolescência nasce o desejo ardente de ingressar na ordem de 
São Domingos.
 - Faz a sua profissão religiosa no convento de São Domingos, em 
Lisboa, a 20-11-1529.
 - Estudou de artes - rudimentos de Filosofia, Lógica e principalmente 
Dialéctica.
 - Entrou em Teologia, que prosseguiu com grande aplicação e 
aproveitamento, distinguindo-se, por inteligência e memória, entre os seus 
condiscípulos.
 - Defende conclusões de Filosofia num Capítulo Provincial intermédio, 
em Guimarães.
 - Em Outubro de 1538 é instituído Leitor, e começa o ensino da Filosofia 
e dois anos mais tarde assume a cátedra de Teologia no mosteiro da Batalha.
 - Em 1551, foi eleito pelos seus confrades para acompanhar o Provincial 
a Salamanca.
 - Promovido a Mestre em Teologia nesse Capítulo no dia 16-05-1551. 
 - No Outono de 1557, Frei Bartolomeu foi eleito Prior do Convento de 
Benfica. 
 - Com a morte do Arcebispo de Braga, D. Baltasar Limpo, em 
31-03-1558, Frei Bartolomeu dos Mártires é nomeado Arcebispo de Braga.
 - No dia 03-09 1559 é ordenado Arcebispo, na Igreja de S. Domingos de 
Lisboa.
 - Chega a Braga no dia 4 de Outubro. Foi recebido com manifestações 
de alegria.
 - Pio IV, a 29-11-1560, convoca de novo o Concílio de Trento. 
 - No dia 24-03-1561, Dom Frei Bartolomeu parte de Braga para Trento 
onde chegou em 18 de Maio, a fim de participar no Concílio. Aí teve um papel 
de grande relevo.
 - Regressou do Concílio em 08-12-1563, montado numa mula que Pio 
IV lhe oferecera.
 - A partir de então o grande trabalho do Arcebispo foi a aplicação das 
Reformas de Trento apostando principalmente na formação do clero e nas 
visitas pastorais.
 - Pediu renúncia ao cargo em 1581 que foi confirmada por Gregório 
XIII.
 - Governou a arquidiocese durante vinte e dois anos, de 1559 a 1581.
 - Viveu os seus últimos anos no Convento de Santa Cruz, em Viana do 
Castelo, que tinha fundado naquela cidade.
 - Faleceu no dia 16 de Julho de 1590.
 - Beatificado a 04-11-2001 por S. João Paulo II e canonizado 
10-09-2019 por Papa Francisco.
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 Curiosidade: Fundou o Seminário Conciliar de Braga com 
“moços do Barroso”

 S. Bartolomeu do Mártires, preocupado com a formação do clero, 
fundou o primeiro seminário na Arquidiocese Bracarense. Numa fase 
inicial o seu Paço servirá de seminário, Frei João de Leiria fará de 
Reitor e, com os seus Dominicanos e Jesuítas, terá professores de 
Gramática, de Canto, de Aritmética, de Liturgia e de Artes, como 
sugeria o decreto conciliar. O primeiro grupo de rapazes foram 
“mocinhos… dos penedos do Barroso… fazendoos criar 
domesticamente ao seu bafo, e no estudo, poderia adoçar aquelle 
natural montezinho, e sahirião taes que prestassem pêra Curas e mestres 
de seus naturaes. Porque não avia dúvidaque folgarião de tornar para os 
parentes, e para os penedos que conhecião por pátria sem medo das 
neves e rigores de que os estranhos fugião. Mandou logo levar muytos 
pêra a cidade, e recolhelos em sua casa, e vestillos” (SOUSA, Luís de – 
Vida de Fr. Bartolomeu. Lisboa: Typographia Rollandiana, 1850). 
Assim, Bartolomeu do Mártires, enraizou a fé no coração dos seus 
primeiros seminaristas que, sendo do Barroso, para ele voltaram para 
enraizar a fé.
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LOUVAR AS RAÍZES Laudato Si

«Louvado sejas, meu Senhor,
Com todas as tuas criaturas,

Especialmente o meu senhor irmão sol,
O qual faz o dia e por ele nos alumia.

E ele é belo e radiante com grande esplendor:
De Ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem.

Louvado sejas, meu Senhor,
Pela irmã lua e pelas estrelas,

Que no céu formaste claras, preciosas e belas.
Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento

Pelo ar, pela nuvem, pelo sereno, e todo o tempo,
Com o qual, às tuas criaturas, dás o sustento.
Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água,
Que é tão útil e humilde, e preciosa e casta.

Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo,
Pelo qual iluminas a noite:

Ele é belo e alegre, vigoroso e forte.»

São Francisco de Assis
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CANTAR AS RAÍZES

 “Sabor da Maçã” é uma canção do Pe Duarte Rosado que nos 
convida a comtemplar a beleza do mundo. Que nos lança num rosário 
de perguntas sobre as coisas mais simples e mesmo tempo mais 
maravilhosas que nos são dadas como um simples dom de Deus, para 
contemplar e agradecer. Assim descobrimos que “Tudo isto me é dado, 
mesmo sem eu o merecer! Se não o recebo como dom nunca o saberei 
agradecer”.

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

Duarte Rosado SJ
SABOR DA MAÇÃ

Quem é que fez o mundo?
Quem inventou o sabor da maçã?
Quem é que pintou as estrelas?
Quem levanta o sol pela manhã?

Quem é que faz bater as ondas?
Quem faz as árvores crescer?
Quem é que inventou a água?
E me faz a mim viver?

Tudo isto me é dado, mesmo sem eu o merecer!
Se não o recebo como dom nunca o saberei agradecer!
Quantas vezes bate o coração, sem nunca depender de mim?
Quem é que eu sou para Ti, para gostares de mim assim?

Quem é que inventou a vida?
Quem é que vestiu as flores?
Quem encena o pôr do sol?
Quem é que inventou as cores?

Quem é que faz girar a terra?
Quem é que encheu o mar?
Quem pintou de azul o céu?
Quem foi o primeiro a amar?
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Dia de Natal

Uma terra cuidada ENCARNA a Semente do Céu

ACENDER AS RAÍZES (podem acender uma vela)

Atitude – Encarna / Símbolo – Menino Jesus / Gesto – Colocar o 
Menino

 Leitor 1. Hoje celebramos o mistério da Encarnação, o Natal de 
Jesus e somos convidados a descobrir que “Uma terra cuidada 
ENCARNA a Semente do Céu”. 
 A Palavra de Deus, o “faça-se” de Deus, presidiu a toda a criação, 
foi a Semente do Céu a fazer o mundo, o céu e a terra, o homem e os 
animais.
 “«A palavra do Senhor criou os céus».[…]. Há uma opção livre, 
expressa na palavra criadora. […]. A criação pertence à ordem do amor. 
O amor de Deus é a razão fundamental de toda a criação: «Tu amas tudo 
quanto existe e não detestas nada do que fizeste; pois, se odiasses 
alguma coisa, não a terias criado» (Sab 11, 24). Então cada criatura é 
objecto da ternura do Pai que lhe atribui um lugar no mundo […] Ele 
envolve-a com o seu carinho.” (LS 77). No Natal, Deus, num acto de 
humildade, encarna, a Palavra que preside a toda a criação faz-se 
homem, na beleza de uma criança. “E o verbo de Deus encarnou e 
habitou entre nós”, e a semente do Céu faz-se homem no meio de nós. 
Acolhamo-la nós com carinho, dêmos-lhe um lugar na nossa vida e 
saberemos olhar o mundo com a mesma ordem do criador, com amor.
Encarna a Semente do Céu, Ela faz-Se nos homens de boa vontade e 
acende a Paz!

(Colocar o Menino Jesus)
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Leitor 2:
Senhor,

Como são belos os pés
Que cruzam os montes e saltam os rios

Que calcam o verde das planícies verdejantes
E sentem a candura suave das nevadas

Que sobem os socalcos
E ultrapassam as nuvens.

Como é bela a palavra criadora…
Senhor

Como és belo
Na humildade do presépio

No colo de uma mulher
Acolhido pela humanidade frágil.

Como é bela a Palavra Encarnada…
Tu és a luz…
Laudato Si!

(Acende-se a vela – Caso se acenda)
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LANÇAR AS RAÍZES EM FAMÍLIA Oração com a Luz da Paz de Belém

 Gesto: Colocar o Menino
 Material: Menino Jesus - Luz da Paz de Belém

Buscar previamente a Luz da Paz de Belém

 Introdução:
 Desde 1986 que a Austrian Broadcasting Company começou esta 
iniciativa da Luz da Paz de Belém, como parte de uma campanha de caridade 
para crianças em dificuldades na Áustria e em países dos arredores. Desde 1989 
que tem sido concretizada em cooperação com inúmeros países, o que permite 
que a Luz seja partilhada pela Europa e fora dela, ganhando, assim, uma 
dimensão mundial. Todos os anos, uma criança austríaca é escolhida para 
recolher a Luz na Gruta da Natividade, em Belém. Depois é partilhada em 
cerimónia mundial na Áustria e parte para os vários países. De seguida, em cada 
país é feita uma cerimónia nacional para ser distribuída pelas várias dioceses. 
No nosso país, este ano, foi realizada na nossa diocese de Vila Real.

 Reflexão:
 “O Verbo era a luz verdadeira, que, vindo ao mundo, ilumina todo o 
homem.” (Jo1,9) O Natal é um tempo de Luz e de luzes, tudo se encontra 
iluminado, as ruas, as casas, as montras, as igrejas… procuramos colocar 
pequenas luzes por todo o lado, mas será que também nos iluminamos a nós? 
Para isso necessitamos de uma luz que não se acende no interruptor, precisamos 
da verdadeira luz, da Luz da Paz de Belém, Jesus Cristo. Só a verdadeira luz 
pode acender o coração humano, mas como sabemos se estamos 
verdadeiramente iluminados? A luz brilha em nós quando amamos, a 
verdadeira luz é a do amor incarnado nos nossos corações, nos nossos gestos, 
na nossa vida. Quando o Verbo se expressa na nossa vida nós somos a luz que 
vem da Luz. 
 Uma terra cuidada ENCARNA a Semente do Céu, por isso vamos 
colocar Jesus encarnado sobre a manjedoura e acender as nossas velas com esta 
luz de Belém, a semente que vem iluminar cada um de nós.

 Gesto:
 Coloca-se o menino na manjedoura e acendem-se as velas de cada um a 
partir da luz de Belém, depois colocamos as velas ao lado do pé de feijão.

 Compromisso:
 Agora é a nossa vez! É a nossa vez de aquecer os nossos corações com a 
Luz da Paz de Belém. Esta luz que é ao mesmo tempo tão frágil e tão poderosa. 
 Frágil porque é apenas uma pequena chama numa vela. Poderosa pelo 
que representa e transmite ao coração de cada um de nós. Esta é uma Luz que 
viaja de mão em mão sem se apagar. Que marca em cada partilha, em cada 
encontro, ao estilo de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, no qual vivemos, nos 
movemos e existimos. Assumimos, cada um de nós, o papel de mensageiros da 
paz através desta chama que vem desde Belém.
 Acolhemos esta luz como uma pequena semente, que foi crescendo e 
agora brilha diante dos homens. 
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LOUVAR AS RAÍZES Adoração do Menino

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

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!
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CANTAR AS RAÍZES

 D. Tolentino Mendonça escreveu este belo poema “O verbo de 
Deus acampou”, fazendo-nos um convite a olhar o mundo, o homem e 
o amor pela primeira vez para compreender os sonhos, a morada e o 
coração de Deus. É esta a beleza do Natal, saber reconhecer um Deus 
que encarna, que acampa no meio de nós, o verbo que Se faz Carne e Se 
pode contemplar no mundo, no homem, no amor…

https://www.youtube.com/watch?v=L8fcIBnvUtAs

Tolentino Mendonça/SDPJ Lisboa
O VERBO DE DEUS ACAMPOU

Queres saber de que cor são os sonhos de Deus?
Volta a olhar o mundo pela primeira vez.

Pois o Verbo de Deus acampou entre nós.
Pois o Verbo de Deus acampou entre nós.

Queres saber o lugar da morada de Deus?
Volta a olhar o Homem pela primeira vez.

Queres saber o segredo do coração de Deus?
Volta a olhar o amor pela primeira vez.
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