
 
 

      ENCONTRO 11 / 16 DEZ 
 

Faça-se em mim segundo a tua palavra 
 
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. 
 
1º Passo Statio / Preparação 
 

Momento de silêncio. 
 
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto? 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas (1, 26-38) 
 

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». 
 
 
• O que diz o anjo a Nossa Senhora? 

 

• Qual a atitude de Maria diante do anúncio celeste? 
 

• Que significa preparar os caminhos do Senhor? 
 
3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto? 
 

Um anjo desceu dos céus para anunciar a Maria que iria ser a mãe de 
Jesus. Após um momento de perplexidade, Nossa Senhora disse sim 
ao projeto divino. Não entendendo tudo confiou na promessa divina 
e colocou a sua vida ao serviço do Reino.  
 



4º Passo Oratio / Oração 
 

Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. 
 
Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor 
e para sempre proclamarei a sua fidelidade. 
Vós dissestes: 
«A bondade está estabelecida para sempre», 
no céu permanece firme a vossa fidelidade. 
 
«Concluí uma aliança com o meu eleito, 
fiz um juramento a David meu servo: 
‘Conservarei a tua descendência para sempre, 
estabelecerei o teu trono por todas as gerações’». 
 
«Ele Me invocará: ‘Vós sois meu Pai, 
meu Deus, meu Salvador’. 
Assegurar-lhe-ei para sempre o meu favor, 
a minha aliança com ele será irrevogável». 
 

(Salmo 88 (89), 2-3.4-5.27 e 29) 
 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

MAGNIFICAT 
 

Cântico: A alegria da alma no Senhor 
 
A minha alma glorifica o Senhor * 

e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 
 
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva: * 
 de hoje em diante me chamarão bem-aventurada 
 todas as gerações. 
O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas: * 
 Santo é o seu nome. 



A sua misericórdia se estende de geração em geração * 
 sobre aqueles que O temem. 
Manifestou o poder do seu braço * 
 e dispersou os soberbos. 
 
Derrubou os poderosos de seus tronos * 
 e exaltou os humildes. 
Aos famintos encheu de bens * 
 e aos ricos despediu de mãos vazias. 
 
Acolheu a Israel, seu servo, * 
 lembrado da sua misericórdia, 
como tinha prometido a nossos pais, * 
 a Abraão e à sua descendência para sempre. 
 
Glória ao Pai e ao Filho * 
 e ao Espírito Santo, 
como era no princípio, * 
 agora e sempre. Ámen. 
 
6º Passo Actio / Acção 
 

Nesta semana…  
A que promessas divinas vou dizer sim…. 


