
 

 

A nossa celebração, a nossa oração pes-

soal e comunitária, inicia-se e conclui-se 

sempre com o sinal da cruz. Foi o pri-

meiro sinal realizado, à porta da Igreja, 

no dia do nosso Batismo. Nesse dia foi 

dito a cada um de nós:  

“É com muita alegria que a comunidade 

cristã te recebe. Em seu nome, eu te assinalo 

com o sinal da cruz, e, depois de mim, os teus 

pais e padrinhos vão também assinalar-te 

com o mesmo sinal de Cristo Salvador”.  

Por isso fazemos sempre o sinal da cruz 

antes da oração para que nos componha, 

recolha e fixe em Deus o nosso pensa-

mento, o nosso coração e a nossa von-

tade. Fazemos o sinal da cruz depois da 

oração para que nos fortaleça no perigo, 

para que nos proteja do mal. Fazemos o 

sinal da cruz para que a plenitude da 

vida divina penetre na nossa alma e fe-

cunde e consagre quanto nela existe. 

“Se fazes o sinal da cruz, fá-lo bem feito. Não 

seja um gesto acanhado e feito à pressa, cujo 

significado ninguém sabe interpretar. Mas 

uma autêntica cruz, lenta e ampla, da testa 

ao peito, dum ombro ao outro. Sentes como 

ela te envolve todo? Recolhe-te bem. Concen-

tra neste sinal todos os teus pensamentos e to-

dos os teus afetos, à medida que o vais tra-

çando da testa ao peito e dum ombro ao outro 

(…) É o sinal mais santo que existe. Fá-lo bem: 

devagar, rasgado, com atenção. Envolver-te-

á assim todo o ser, corpo e alma, pensamentos 

e vontade, sentidos, potências e ações e tudo 

nele ficará fortalecido, assinalado pela vir-

tude de Cristo, em nome de Deus uno e trino.”  
 

(Romano Guardini) 

 
Palavra de Deus 

Naqueles dias, o Senhor mandou ao rei 

Acaz a seguinte mensagem: «Pede um si-

nal ao Senhor teu Deus, quer nas profun-

dezas do abismo, quer lá em cima nas al-

turas». Acaz respondeu: «Não pedirei, não 

porei o Senhor à prova». Então Isaías 

disse: «Escutai, casa de David: Não vos 

basta que andeis a molestar os homens 

para quererdes também molestar o meu 

Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará 

um sinal: a virgem conceberá e dará à luz 

um filho e o seu nome será Emanuel». 
 

(1ª Leitura) 

 
Referências batismais 

O sinal oferecido por Deus é sempre um 

sinal de contradição, na humildade e na 

simplicidade. O sinal mais (✠) na vida do 

cristão é a cruz. Recordemos o sinal da 

cruz na fronte, nos lábios, no peito. 
 
Oração da Coroa do Advento 
para a memória do Batismo 

O sinal da cruz é o atestado comum da 

nossa inserção no mesmo Corpo, em vir-

tude do Batismo comum. Acendemos a 



 

quarta vela da coroa do Advento, porque 

o sinal da cruz é também fonte de luz. 

 

Senhor Jesus: 

com Maria e José, 

sonhamos a alegria do Teu Nascimento, 

mesmo se essa alegria de vir ao mundo 

tem também o seu preço,  

o seu sofrimento. 

Porque Tu nasces na manjedoura 

frágil, pobre e humilde, 

como luz que brilha no meio da escuridão 

das guerras, dos ódios e conflitos. 

Na humildade do Presépio  

desenha-se já o sinal da Tua Cruz. 

 

Acendemos esta vela, 

para acordarmos e recordarmos  

que, graças a Ti,  

somos filhos amados de Deus. 

 

Senhor, que o sinal da cruz,  

que traçamos na fronte,  

nos lábios e no peito, 

nos dê uma nova forma de pensar, 

o Teu jeito de ouvir e de falar 

e a Tua bondade para amar a todos. 

Ámen. 

 
Atitudes pessoais 
para nascer de novo 

• Renunciar a si mesmo, para dar um 

sinal e realizar um gesto concreto de 

amor e assim fazer acontecer o Natal 

de novo.  

• Fazer o sinal da Cruz à entrada da 

igreja, ao levantar e ao deitar.  

• Fazer o sinal da Cruz antes das refei-

ções e dizer a seguinte oração:  

 

Ao partilharmos este pão que nos dais, 

Senhor, nós vos dizemos obrigado,  

e vos pedimos por todos aqueles  

que têm fome e sede de paz e amor. 

Ámen. 
 

 


