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A Palavra fez-se carne 
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)  

Momento de silêncio. 
 

2 / LECTIO (Leitura): Que diz o texto? 

1No princípio era a Palavra e a Palavra estava junto de Deus e a Pa-
lavra era Deus. 2Ela estava, no princípio, junto de Deus. 3Por meio 
dela todas as coisas surgiram, e sem ela nem uma só coisa do que 
existe surgiu. 4Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens; 5a 
luz brilha nas trevas e as trevas não se apoderaram dela. 
6Surgiu um homem, enviado por Deus: o seu nome era João. 7Ele veio 
para um testemunho: para dar testemunho da luz, para que todos, 
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por meio dele, acreditassem. 8Ele não era a luz, mas veio para dar 
testemunho da luz. 
9A Palavra era a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem 
ao mundo. 10Estava no mundo e o mundo por meio dela surgiu; mas 
o mundo não a conheceu. 11Veio para o que era seu, mas os seus não 
a acolheram. 12Mas a todos quantos a receberam deu-lhes poder de 
se tornarem filhos de Deus: àqueles que acreditam no seu 
nome. 13Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, 
nem da vontade do homem, mas de Deus. 
14E a Palavra fez-se carne: estabeleceu a tenda entre nós e contem-
plámos a sua glória; glória como unigénito do Pai, cheio de graça e 
de verdade. 
15João dá testemunho acerca dele e clama, dizendo: «Foi deste que 
eu disse: "O que atrás de mim vem, adiante de mim surgiu, porque 
antes de mim existia"». 
16Da sua plenitude todos nós recebemos: graça sobre graça. 17Porque 
a Lei foi dada por meio de Moisés; a graça e a verdade surgiram por 
meio de Jesus Cristo. 
18A Deus jamais alguém viu; o unigénito divino, que está no seio do 
Pai, Ele o deu a conhecer. 

(Jo 1, 1-18) 

• É possível estabelecer um paralelismo entre o Génesis e o Pró-
logo de São João? 

• João, o mensageiro-testemunha. Jesus a Luz que é Vida. 
 

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

• Sinto que a Palavra faz vibrar o meu coração? A Palavra leva-me 
mais longe no reconhecimento do meu erro e no serviço do pró-
ximo ou perante Ela permaneço indiferente, morno? 
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• Jesus (esse menino do presépio) é para nós a Palavra suprema 
que dá sentido à nossa vida, ou deixamos que outras “palavras” 
nos condicionem e nos induzam a procurar a felicidade em ca-
minhos de egoísmo, de alienação, de comodismo, de pecado? 

 

4 / ORATIO (Oração)  

Cada dia pode ser Natal 
 
É Natal! 
O Verbo fez-se homem 
E acendeu o amor na Terra. 
É Natal! 
E gostaríamos que este dia 
Nunca terminasse. 
Ensina-nos Senhor, como perpetuar 
A tua presença espiritual entre os homens. 
É Natal 
Que o Teu amo aceso na Terra 
Queime os nossos corações e nos amemos 
Como Tu queres! 
Então estarás entre nós. 
E cada dia, se nos amarmos 
Pode ser Natal. 

(Chiara Lubich)  
 

5 / CONTEMPLATIO (Contemplação) 

“Encontro com Deus nos limites” 
 

No Natal, a Palavra Fez-se Carne; Deus fez-se homem. E isto signi-
fica: Deus nos meus limites / nos meus limites Deus. Os meus limi-
tes, o meu fracasso, as minhas incertezas são o lugar de Deus no 
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mundo. Ele tomou a seu cuidado todas estas coisas, aceitou tudo 
isto. (...)  
Onde toco os meus limites, toco-o a Ele e, assim, não é para ter me-
nos esperança, mas mais esperança. Aceitar os meus limites, signi-
fica aceitá-lo a Ele, aceitar Deus nos meus limites.  
E, ao mesmo tempo, nos meus limites está Deus!  
O que posso dar aos outros nos meus limites, é infinitamente menos 
do que eles precisam e do que pedem. Mas, nestes meus limites está 
Deus que neles se doa no meu doar-me. Através da sua encarnação 
- bem compreendida - eu torno-me "sacramento" para eles, sinal 
operante em que Ele se comunica e se alarga ao nosso mundo.  
 

(Klaus HeInmerle) 

 

6 / ACTIO (Ação) 

Votos de um Santo e Feliz Natal para todos. 


