
 
 

      ENCONTRO 11 / 12 DEZ 
 

Ide contar o que vedes e ouvis 
 
Oração inicial 

«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. 
 

Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis 
com as luzes do Espírito Santo,  
fazei que apreciemos rectamente todas as coisas  
e gozemos sempre da sua consolação.  
Por Cristo Senhor nosso. Ámen.» 
 
1º Passo Statio / Preparação 
 

Momento de silêncio. 
 

Cântico: Deus está diante do homem, Deus está.  
O Senhor virá para nós. O Senhor virá. O Senhor virá. 

 
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto? 
 
2 Ora João, que estava no cárcere, tendo ouvido falar das obras de Cristo, enviou-
lhe os seus discípulos 3 com esta pergunta: «És Tu aquele que há-de vir, ou 



devemos esperar outro?» 4 Jesus respondeu-lhes: «Ide contar a João o que vedes 
e ouvis: 5 Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos ficam limpos e os surdos 
ouvem, os mortos ressuscitam e a Boa-Nova é anunciada aos pobres. 6 E bem-
aventurado aquele que não encontra em mim ocasião de escândalo.» 7 Depois de 
eles terem partido, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João: «Que 
fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento? 8 Então que fostes ver? Um 
homem vestido de roupas luxuosas? Mas aqueles que usam roupas luxuosas en-
contram-se nos palácios dos reis. 9 Que fostes, então, ver? Um profeta? Sim, Eu 
vo-lo digo, e mais que um profeta. 10 É aquele de quem está escrito: Eis que envio 
o meu mensageiro diante de ti, para te preparar o caminho. 11 Em verdade vos digo: 
Entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Baptista; 
e, no entanto, o mais pequeno no Reino do Céu é maior do que ele. 

 (Mt 11, 2-11) 
 

• Em quantas partes, claramente, se divide o texto? 
• Qual o sentido da pergunta: «És Tu Aquele que há-de vir ou devemos esperar 

outro?». Como é a resposta de Jesus?  
• O que Jesus espera que façam aqueles que o descobrem como O Messias? 
• Qual comparação utilizada para marcar a firmeza e o compromisso de João 

com a vontade de Deus? 
• Por que fica relativizada a importância de João Batista? 

 
3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto? 
 

• A dúvida de João Baptista concentra todas as dúvidas da humanidade, é sinal 
de uma profunda honestidade… Devo acreditar em Jesus, é este o momento 
do Pai se manifestar fazendo-se homem? Porque é que acredito que assim é?  
 

• A Boa Nova anunciada aos pobres é colocada a par de uma cura...o que nós 
precisamos é da esperança da Boa Nova. Os outros, quem quer que sejam, 
encontram em nós um sinal vivo do Cristo libertador que lhes traz a salvação? 
Encontram em nós: 
 



▪ a Palavra viva de Deus que os desperta para a comunhão e para o 
amor? Que abre os olhos à luz? 

▪ a proximidade que os conduzem aos caminhos de Deus? 
 

• Jesús sente-se enviado por um Pai misericordioso que quere para todos um 
mundo mais digno e ditoso. Por isso entrega a sua vida aos outros, curando 
feridas, sanando doenças, pedindo a todos: “Sede misericordiosos como o 
vosso Pai do Céu é misericordioso”. 
 

• Aproveito este terceiro domingo do advento para me colocar verdadeiramente 
em atitude de quem expectativa na vinda da Boa Nova, que é Jesus? 

 
4º Passo Oratio / Oração 
 

Preciso de Vós, Senhor, 
como meu professor, 
em cada dia, preciso de Vós. 
Dai-me a clareza do discernimento, 
somente ela consegue sentir e alcançar o Vosso Espírito.  
 

Os meus ouvidos são surdos, não consigo ouvir a Vossa voz. 
A minha visão está turva, não consigo ver os Vossos sinais. 
  
Somente Vós podeis abrir os meus ouvidos, 
tornar clara a minha visão e limpar o meu coração.  
 

Ensinai-me a sentar aos Vossos pés 
e a escutar a Vossa Palavra. Ámen. 

 (John Henry Newman)  

 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

A linguagem da liturgia sempre reflete as realidades da vida. O "Domingo Gaudete" 
chega no meio do sóbrio Advento para nos lembrar que a alegria em meio às 



dificuldades não é um dever, mas um dom. É um dom que vem da consciência de 
que o Senhor está próximo. 
  

Um velho ditado judaico afirma que Deus está mais perto de nós do que a nossa 
própria respiração. O Senhor não está próximo só porque a celebração de seu nas-
cimento está chegando. O Advento nos recorda que Ele está próximo agora. Ele 
está mais perto do que a nossa própria respiração. 

  

Quando você vir os ornamentos rosas na Missa e vir a vela rosa acesa durante a 
terceira semana do Advento, faça uma pequena pausa em meio à correria. Acalme-
se. Aquiete-se e alegre-se sempre no Senhor… E mais uma vez eu lhe digo: alegre-
se! 

(in https://pt.aleteia.org) 

 
6º Passo Actio / Acção 
 

• Faz com que este tempo de advento seja um tempo de espiritualidade, de 
encontro com o Senhor por meio de Sua Palavra e com pessoas que sofrem 
de solidão. 
 

• Aproxima-te do sacramento da reconciliação para preparar a vinda de Jesus. 
 

• Sê acolhedor e leva palavras de alegria e esperança às pessoas com quem te 
relacionas no dia a dia. 

 


