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Advento:  
Preparar um tempo único 

 
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.  
 
1 / STATIO (Preparação)  

«Deixa um momento as tuas ocupações habituais, ó homem; entra 
um instante em ti mesmo, longe do tumulto dos teus pensamentos. 
Põe de parte os cuidados que te apoquentam e liberta-te agora das 
inquietações que te absorvem. Entrega-te uns momentos a Deus; 
descansa por algum tempo na sua presença» (Sto. Anselmo). 
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2 / LECTIO (Leitura): Que diz o texto? 

37Como foi nos dias de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do 
Homem. 38Nos dias que precederam o dilúvio, comia-se, bebia-se, os 
homens casavam e as mulheres eram dadas em casamento, até ao 
dia em que Noé entrou na Arca; 39e não deram por nada até chegar o 
dilúvio, que a todos arrastou. Assim será também a vinda do Filho 
do Homem.  

40Então, estarão dois homens no campo: um será levado e outro 
deixado; 41duas mulheres estarão a moer no mesmo moinho: uma 
será levada e outra deixada. 42Vigiai, (cf. Mt.26,38.40.41) pois, porque 
não sabeis em que dia virá o vosso Senhor.  

43Ficai sabendo isto: Se o dono da casa soubesse a que horas da noite 
viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a casa. 44Por 
isso, estai também preparados, porque o Filho do Homem virá na 
hora em que não pensais.» 

(Mt 24,37-44) 

• O Evangelho que nos é proposto neste 1.º Domingo do Advento 
apresenta alguns dos motivos que impedem o homem de “aco-
lher o Senhor que vem”… Identifica-os? 

 

3 / MEDITATIO (Meditação): O que me diz o texto? 

• O que é que significa para nós “estar vigilantes”, “estar atentos”, 
“estar preparados” para acolher o Senhor?  

• Que características deve ter este tempo do Advento? 
 

4 / ORATIO (Oração)  

UMA ORAÇÃO-POEMA 

Não serei dos que não dão por nada 
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Afogados na superfície das coisas, 
Naufragados em dilúvios de nadas. 
A mim, Senhor, queres-me desperto 
De desejo apeado que, desde a noite, 
Aguarda a aurora da tua chegada. 

Por não saber qual a hora nem o dia 
Farei de cada instante um encontro; 
Por não lhe reconhecer os traços 
Lerei em cada rosto o seu mapa; 
Por ocorrer, quando não se espera, 
Tornarei o meu coração vigilante. 
 

5 / CONTEMPLATIO (Contemplação) 

Usar bem o tempo. O escritor argentino Jorge Luis Borges deixou-
nos versos densos como estes, acentuando a importância e a inten-
sidade de cada momento da nossa vida a não desperdiçar: «Não há 
um instante que não esteja carregado como uma arma»; «Em cada 
instante o galo pode ter cantado três vezes»; «Em cada instante a 
clepsidra deixa cair a última gota». E o poeta brasileiro Vinícius de 
Moraes escreveu assim num belíssimo poema:  

«A coisa mais divina 
Que há no mundo 
É viver cada segundo 
Como nunca mais».  

É assim, sempre vigilantes, amantes e esperantes, sempre à escuta 
e à espera de alguém, com Amor imenso e intenso, que rasga o pró-
prio tempo, que devemos encher todos os nossos instantes, como se 
fosse a primeira vez, como se fosse a última vez. Tudo no Evangelho 
é decisivo: cada passo conta, cada gesto conta, cada palavra conta, 
cada copo de água conta! (Dom António Couto) 
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6 / ACTIO (Ação) 

Esta semana vou procurar: 
 
a) Recentrar a minha vida no essencial; 
b) Redescobrir aquilo que é importante; 
c) Estar atento às oportunidades que o Senhor, dia a dia, me oferece. 


