
 

 

04 de janeiro | 2021 

 

ORAÇÃO 

 

ACENDER O CÍRIO…  
 Vamos acender o Círio do Jubileu, sinal da presença  
  de Deus Pai que nos recria em cada tempo, 
  de Jesus Cristo que nos chama a lançar redes de Esperança, 
  do Espírito de LUZ que nos abre caminhos de futuro. 

CÂNTICO: Porque toda a vida vem de Ti (enquanto se acende o Círio)  
Letra e Música: John H. Keating 

  Porque toda a vida vem de Ti 
  Em Tua luz, vejo a luz 
  Porque toda a vida vem de Ti 
  E Tua luz, faz-me ver a luz 

Todas/os: Um Menino da terra e do céu nos foi dado. Um novo ano começa.  

 Tudo o que é velho deve passar. Tudo deve ser renovado...  
 Com a vinda de Jesus, tudo é luz e verdade.  

  Ven. P. Jean Gailhac GS/17/XII/1878/B 
 

INTRODUÇÃO 

No estábulo, perto duma pobre manjedoura, os pastores e os reis, representando 
toda a humanidade, encontram-se reunidos.   GS/17/XII/78/A 

O universo representado pelos judeus e os gentios, os pequenos e os grandes, os 
ricos e os pobres, todos ESCUTARAM a voz do céu que lhes anuncia a grande 
maravilha… Os pastores e os magos dão-nos um grande exemplo. Todos são fiéis à 
graça que receberam antecipadamente. 

Estimulados pelo exemplo dos pastores e dos magos, vamos a Belém. Vamos ao 
presépio onde está Jesus. Façamos a nossa morada neste pobre estábulo. 
Conservemo-nos aí bem perto de Jesus, em espírito e pelo coração. Contemplemos 
o seu amor por nós… GS/s.d./73/ (Natal) 

Todas/os: Peçamos a Jesus que nos dê  



 a simplicidade e a humildade dos pastores,  
 a fidelidade e generosidade dos magos.                     Ven. P. Jean Gailhac 

CÂNTICO: PÁRA! ESCUTA! PARTE!  Idalina Almeida, rscm 

Em surdina:  Hum! Hum! Hum! Hum! Hum! 
   Hum! Hum! Hum! Hum! Hum! 

1. Pára, olha bem dentro de ti,  
 escuta o silêncio dizer: 
 há uma ânsia de Paz! 
 Pára, olha bem perto e ao longe  
 é toda uma multidão 
 que tem ânsia de viver! 

Em surdina:  Hum! Hum! Hum! Hum! Hum! 
   Hum! Hum! Hum! Hum! Hum! 

EVANGELHO:  Mateus 2, 1-11 

     Chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. 

E perguntaram: «Onde está o rei dos judeus que 

acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e 

viemos adorá-lo». Ao ouvir tal notícia, rei Herodes 

perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E, 

reunindo todos os sumos sacerdotes e escribas do 

povo, perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. 

Eles responderam: «Em Belém da Judeia…» Depois 

de ter ouvido o rei, os magos puseram-se a caminho. E a estrela que 

tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando ao lugar onde 

estava o menino, parou. Ao ver a estrela, sentiram imensa alegria; e, 

entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, 

adoraram-no; e, abrindo os cofres, ofereceram-lhe presentes: ouro, 

incenso e mirra.  

CÂNTICO: PÁRA! ESCUTA! PARTE!  Idalina Almeida, rscm 

Em surdina:  Hum! Hum! Hum! Hum! Hum! 

   Hum! Hum! Hum! Hum! Hum! 

Rosa Carrilho, rscm 



2. Escuta, escuta bem dentro de ti, 
há um canto harmonioso 
que tem sabor a Esp’rança! 
Escuta, escuta essa voz que te diz 
Eu sou Aquele que contigo 

   tem um mundo a construir! 

Em surdina:  Hum! Hum! Hum! Hum! Hum! 

   Hum! Hum! Hum! Hum! Hum! 

REFLEXÃO 

Todos(as): Depois de ter ouvido o rei, os magos puseram-se a caminho. 

Pela ESCUTA, Deus fez-se um de nós, assumiu a causa das mulheres e 
homens de todos os tempos e fê-lo de uma forma delicada, ternurenta, como 
um menino.  

Todos(as): Depois de ter ouvido o rei, os magos puseram-se a caminho. 

 Rodeou-se da simplicidade dos pastores, da mansidão dos animais do 
estábulo, dos rebanhos. Quis descobrir-nos por dentro revelando-se como é. 

Todos(as): Depois de ter ouvido o rei, os magos puseram-se a caminho. 

 Mostrou-nos uma lógica de poder inversa à que sempre nos pareceu possível 
e estabelecida. Não se impôs pela força das armas, das ideias ou das 
convicções.  

Todos(as): Depois de ter ouvido o rei, os magos puseram-se a caminho. 

Mostrou-nos que o sentido do respeito pelo outro, da solidariedade, da 
entrega, do amor, não se torna claro “porque descobrimos algo profundo, 
como os direitos dos seres humanos, mas sim, simplesmente, porque 
descobrimos a sua sensibilidade à dor” (Richard Rorty), a sua fragilidade e 
vulnerabilidade. 

Todos(as): Depois de ter ouvido o rei, os magos puseram-se a caminho. 

CÂNTICO: PÁRA! ESCUTA! PARTE!  Idalina Almeida, rscm 

Em surdina:  Hum! Hum! Hum! Hum! Hum! 

   Hum! Hum! Hum! Hum! Hum! 



ESCUTAR…  
À semelhança de Maria e José, as Irmãs do Sagrado Coração de Maria procuram, 

em cada tempo, ESCUTAR o que Deus lhes vai revelando e pedindo… 
 

E eu? Estou disposta/o a ESCUTAR, no mais profundo do meu coração, os 

desafios de Deus? 

De que modo Deus se faz estrela - sinal - na minha vida, hoje? 

Sou capaz de me tornar sinal da presença do amor de Deus, da LUZ que Ele 

já é em mim, e partir para levar essa LUZ a todos?  

SILÊNCIO… INTERIORIZAÇÃO… ECOS… 

PAI NOSSO… 

ORAÇÃO 

Todas/os     Jesus ardente de amor, 
 faz-nos humildes, pequeninos/as como Tu. 
 Despoja-nos de nós mesmos/as, reveste-nos de Ti. 
 Faz que sejamos uma e a mesma coisa contigo. 
 Faz que esta semelhança se aperfeiçoe todos os dias, 
 a fim de que, 
 tendo vivido em Ti, de Ti, por Ti, 
 tenhamos a felicidade de viver em Ti 
 na verdadeira pátria, o céu. 
 Amen.   Ven. P. Jean Gailhac GS/17/ XII/78/A 

. CÂNTICO: PÁRA! ESCUTA! PARTE!  Idalina Almeida, rscm 

Em surdina:  Hum! Hum! Hum! Hum! Hum! 
   Hum! Hum! Hum! Hum! Hum! 

3. Parte, parte para além de ti, / olha a seara que é grande  
em risco de se perder! / Parte, vai mais leve do que o vento, 
se te surpreender a noite / crê que vai amanhecer! 

Em surdina:  Hum! Hum! Hum! Hum! Hum! / Hum! Hum! Hum! Hum! Hum! 

GLÓRIA AO PAI, E AO FILHO, E AO ESPÍRITO SANTO… 


