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Um fruto digno da conversão: 
Acolher Aquele que vem 

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)  

“Somos ávidos para julgar e lentos para acolher” (Augusto Cury) 
 
2 / LECTIO (Leitura): Que diz o texto? 

1 Naqueles dias, veio João Batista pregar no deserto da Judeia, 2 di-
zendo: «Convertei-vos, pois está próximo o reino dos céus». 3 De facto, 
sobre ele foi dito por meio do profeta Isaías, que diz: 

Uma voz clama no deserto: 
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"Preparai o caminho do Senhor, 
endireitai as suas veredas". 

4 Ele, João, tinha a sua roupa feita a partir de pelos de camelo e uma 
correia de couro à volta dos rins; o seu alimento eram gafanhotos e 
mel silvestre. 5 Então acorriam a ele Jerusalém, toda a Judeia e toda 
a região do Jordão, 6 e eram batizados por ele no rio Jordão, confes-
sando os seus pecados. 

7 Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao ba-
tismo dele, disse-lhes: «Geração de víboras, quem vos mostrou como 
fugir da ira que está prestes a chegar? 8 Produzi um fruto digno da 
conversão; 9 e não penseis dizer entre vós: "Temos por pai Abraão", 
pois digo-vos que Deus é capaz de fazer erguer destas pedras filhos 
de Abraão. 10 O machado já está à raiz das árvores, e toda a árvore 
que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. 11 Eu batizo-vos 
na água para a conversão; porém, aquele que vem atrás de mim é 
mais forte do que eu, e eu não sou digno de levar-lhe as sandálias; 
Ele batizar-vos-á no Espírito Santo e no fogo. 12 Tem a pá na sua mão, 
limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro; mas queimará 
a palha num fogo que não se apaga». 

(Mt 3, 1-12) 

• Em quantas partes é possível dividir o texto? 
• Quais as principais diferenças e semelhanças entre João Ba-

tista e Jesus? 
• Qual o público-alvo a quem se dirige João Batista? 

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

• João Batista exorta-nos a preparar o caminho do Senhor, a tirar o que 
atrapalha ou impede que Ele seja tudo na nossa vida, O que me impede 
de viver plenamente seguindo Jesus?  
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• João Batista apela à conversão. Para esta conversão não basta perten-
cer ao Povo Eleito. Não basta receber o batismo no Jordão. É preciso 
"dar o fruto digno que a conversão requer": uma vida nova, voltada para 
o acolhimento do Reino de Deus. Um dos temas que está inscrito no 
Plano Diocesano deste Ano Pastoral é o Acolhimento. A minha pri-
meira preocupação deve ser acolher Jesus. Como preparo este Advento 
para O Acolher? 
 

• Esta conversão não é só uma mudança individual de cada um, 
mas o clima que temos de criar em Igreja, nas nossas comunida-
des, nas nossas famílias... Também não consiste em cumprir 
com mais fidelidade as práticas religiosas, mas em “buscar o 
reino de Deus e a sua justiça” na sociedade. Como posso ser pre-
sença de Deus para os outros? 

 
4 / ORATIO (Oração)  

Senhor, hoje reconhecemo-nos pobres, 
necessitados e pecadores diante de Ti e diante dos irmãos. 
Julgamos que somos os melhores, vemo-nos superiores aos outros, 
contabilizamos os nossos méritos, vivemos autossatisfeitos 
e dizemos estar totalmente convertidos. Quanta mentira! 
 
Abre-nos os olhos, Senhor, para que nos vejamos como somos: 
egoístas, fracos, transbordantes de complexos e apatia, 
repelentes de soberba e inveja, falsos e sem solidariedade, 
injustos, agressivos, preguiçosos, materialistas e sedutores. 
Converte-nos, Senhor, de tanta hipocrisia. 
Dá-nos a sensatez da humanidade,  
para darmos frutos de conversão. Ámen.  

 
(Dinâmica de Advento 2022 – Paróquia de Matosinhos) 
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5 / CONTEMPLATIO (Contemplação) 

«A Igreja tem a missão de fazer chegar a Boa Nova de Jesus Cristo e 
o seu amor salvífico aos diversos âmbitos, sem temer o pluralismo 
e sem cair em discriminação alguma. Não considera uma perda ir 
às periferias nem mudar os esquemas habituais, quando é preciso. 
Como a uma mãe, o que lhe interessa é o bem dos próprios filhos, 
sem poupar esforços nem sacrifícios: que não lhes falte a luz do 
Evangelho para anunciar uma vida fecunda de esperança, alegria e 
paz; que não lhes falte o acolhimento para se sentir integrados 
numa comunidade, quer em circunstâncias de desagregação, quer 
no frio anonimato; que cresça neles o espírito de uma autêntica so-
lidariedade com todos, especialmente com os mais necessitados.» 

(Mensagem do Papa Francisco. [Barcelona, 25-26 de novembro de 2014]) 

 
6 / ACTIO (Ação) 

Esta semana vou procurar: 
 
a) Integrar uma das equipas de acolhimento na Eucaristia de sá-

bado; 
b) Falar com o responsável da Liturgia e voluntariar-me para cons-

tituir uma equipa de acolhimento nas restantes Eucaristias. 


