JUVENTUDE MARIANA VICENTINA
PORTUGAL
“Projeta-te para Cristo!”

Oração de Advento
O que é necessário para a oração?
1. Músicas de Natal (não cristãs) e musicas de reflexão;
2. Menino Jesus;
3. Papeis e canetas para escrever;
4. Velas;
5. Biblia.
Ambiente Inicial:
Depois de estarem todos em silencio e em ambiente de oração, com velas acesas, coloca-se as musicas de
Natal não cristã a reproduzir enquanto alguém vai questionando o grupo com perguntas:
Que sentimento suscita em ti esta musica?
Alegria, por pensares na família que se vai reunir?
Curiosidade pelos presentes que vais receber?
Tranquilidade por pensares nos dias de férias que tens?
(entre outras)
Fim da música.

Cântico Inicial:
1ª Passagem Bíblica: São Lucas 1, 26-38
Reflexão:
A situação de Maria, a presença do mensageiro celeste, o diálogo com a Virgem de Nazaré
harmonizam-se com o plano divino.
Estar em contacto com o mistério de Deus é um dom singular que o texto evangélico realça. A
preparação para a aceitação deste projeto divino devia ser uma preparação singular. A condição de Maria
era única. Por isso o anjo A saudou cheia de graça. O anjo faz o elogio de Maria.
Nada falta em Nossa Senhora: a pureza de vida marcada pela santidade mais perfeita, a verdade e a
santidade no grau mais elevado, justificavam esta saudação. O espírito de fé para as realidades singulares
para as quais estava vocacionada, o zelo pela glória de Deus que era todo o objetivo da Sua vida, a caridade
para com o próximo, aliada à sensibilidade a tudo o que mais agrada ao Senhor pode ser tido em conta por
Maria para o bem da humanidade.
O texto de Isaías ganha aqui nova dimensão quando acontece aquilo que antes não passava de uma
promessa: a virgem conceberá e dará à luz um filho...
Deus confia tarefa muito elevada, mas prepara e exige condições de êxito.
A resposta de Maria não é precipitada ou inconsciente. Ela está pautada pela obediência da fé. O
Catecismo da Igreja Católica (n.º 148) diz que a Virgem realiza, do modo mais perfeito, a «obediência da
Fé». Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, acreditando que «a Deus nada é
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impossível» e dando o seu assentimento: –«Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra».
Foi a partir do “Sim” incondicional de Maria que proporcionou o desenrolar da vinda de Deus o meio dos
homens. A partir deste momento, então, deu-se o inicio do Natal.
O grupo deve de falar da importância de Maria e do seu sim para Deus e para nós. Falar das razões de
ter sido ela a escolhida e da coragem que teve em aceitar Jesus, sem hesitar.

2º testo Bíblico (agora com o menino Jesus presente, no meio de todos): Lucas 2, 8-20

Reflexão:
Eis o dia que tanto marcou a historia da humanidade! O nascimento de uma criança, filha de pais
humildes, aconchegada num berço de palha.
Eis a razão de uma traição tão forte, que leva tantas famílias a reunirem-se para fazer uma grande
festa. Uma festa onde todos recebem presentes, menos Aquele que realmente faz anos. Uma festa que é
tão rica por fora, mas que é tantas vezes tão pobre no nosso coração. Para quê tanta preocupação com o
exterior, se o aniversariante nasceu viveu em tamanha humidade?
Qual seria a melhor festa que podíamos realizar em sua honra?
Qual o presente que cada um de nós vai dar a Jesus este Natal?
Procuremos, nesta oração, abrir o nosso coração para
beleza do Natal.

compreendermos e sentirmos a verdadeira

Momento de reflexão individual e partilha:
(Coloca uma música de fundo e distribui um papel e uma caneta por cada um)
Como forma de agradecimento cada um procura pensar num presente que possa dar a Jesus...
Ele deu-nos a vida, o melhor que podemos fazer é darmos também um pouco de nós, da nossa vida, das
nossas qualidades...
Cada um pense no mellhor que tem dentro de si, na sua melhor qualidade, e escreva no papelinho. Depois
coloque o papel dentro da caixa, e no fim, quem quiser pode partilhar com os outros o que escreveu.
Para finalizar e agradecer a Ele devemos todos de dar as mãos e rezar juntos a oração que Jesus nos
ensinou.
Pai Nosso...
Cântico Final:

Avenida Marechal Craveiro Lopes, n.º 10 • 1700-284 Lisboa • Telefone: 217 521 430 • Fax: 217 521 454
Website: www.jmvpt.org • E-mail: jmvportugal@gmail.com

