
 
 

       
 
 
 
 
 
 
    ENCONTRO 08 / 01 DEZ 
 

O CAMINHO PARA DEUS 
 
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? 
 

No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério, 
quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, 
Herodes tetrarca da Galileia, 
seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconítide 
e Lisânias tetrarca de Abilene, 
no pontificado de Anás e Caifás, 
foi dirigida a palavra de Deus 
a João, filho de Zacarias, no deserto. 
E ele percorreu toda a zona do rio Jordão, 
pregando um baptismo de penitência 



para a remissão dos pecados, 
como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías: 
«Uma voz clama no deserto: 
‘Preparai o caminho do Senhor, 
endireitai as suas veredas. 
Sejam alteados todos os vales 
e abatidos os montes e as colinas; 
endireitem-se os caminhos tortuosos 
e aplanem-se as veredas escarpadas; 
e toda a criatura verá a salvação de Deus’».  

(Lc 3, 1-6) 

• Quais são momentos de «deserto» que me permitem o encon-
tro com Deus? 

• Como podemos preparar o caminho com Deus?  
• Tenho um coração aberto à universalidade da salvação? 
 
3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto? 
 

João Batista veio para preparar os caminhos do Senhor. Ele é o pre-
cursor. Veio para predispor o coração do povo para a manifestação 
da salvação de Jesus.   
 
4º Passo Oratio / Oração 
 

O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. 
 
Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, 
parecia-nos viver um sonho. 
Da nossa boca brotavam expressões de alegria 
e de nossos lábios cânticos de júbilo. 
 
Diziam então os pagãos: 
«O Senhor fez por eles grandes coisas». 



Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor, 
estamos exultantes de alegria. 
 
Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, 
como as torrentes do deserto. 
Os que semeiam em lágrimas 
recolhem com alegria. 
 
À ida, vão a chorar, 
levando as sementes; 
à volta, vêm a cantar, 
trazendo os molhos de espigas. 
 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

O Senhor do Advento 
É Aquele-que-Vem 
Nascer em Belém, 
Bater à nossa porta, 
Pedir ao nosso coração 
Um bocadinho de pão. 
Tão pouco e tanto 
Nos pede Jesus, 
E para nosso espanto, 
E encanto nosso, 
O Filho de Maria 
Vem vestido de irmão nosso 
De cada dia. 
 
Ele anda por aí, 
Ao frio e ao calor, 
Rico e pobrezinho, 
Nosso Senhor. 



Vem, Menino, 
Senhor do mundo, 
Do sol e da lua,  
Bate à minha porta, 
Entra em minha casa, 
E que, por graça, 
Entre eu também na tua. 

(D. António Couto) 

 
6º Passo Actio / Acção 
 

Como vou preparar os caminhos do Senhor. 


