no bolso

Um calendário de Advento e Natal
com orações para cada dia

Introdução
«Advento» significa «Vinda», «Chegada».
É, na Liturgia da Igreja, o período
de preparação para a solenidade do
nascimento de Jesus em Belém.
Como ajuda para viver com mais
intensidade e fervor este começo do
novo Ano Litúrgico, apresentamos breves
reflexões, que poderão auxiliar o leitor
a avançar, com mais atenção e piedade,
nas quatro semanas preparatórias rumo à
grande festa do dia de anos de Deus na
terra, bem como nos dias que se seguem ao
Natal, até ao Batismo do Senhor.
O ponto de partida e a sugestão para
as breves considerações que se seguem
são as Antífonas de Entrada e as leituras
das Eucaristias diárias destes dois ciclos
litúrgicos. Elas vão introduzindo e fazendo
penetrar no que devem ser os sentimentos
destas semanas que desembocam no
presépio e nos dias que se seguem até se
chegar ao «Tempo Comum».

2 dezembro 2018
DOMINGO I DO ADVENTO
Antífona de entrada
Para Vós, Senhor, elevo a minha alma.
Meu Deus, em Vós confio.
Não seja confundido nem de mim escarneçam os inimigos.
Não serão confundidos os que esperam em Vós.

Meditação
Jesus veio e voltará. Em dezembro, celebramos a
recordação do Natal de Deus entre nós. Procuramos
reviver esse começo histórico da descida do divino ao
mundo dos irmãos terrenos. O Filho do Homem voltará.
Será, então, a nossa vez de festejarmos o nosso Natal
para a eternidade. Preparando o nascimento do Senhor,
estamos a construir o regresso em glória ao nosso
Criador, oleiro do barro frágil da nossa existência,
objeto da predileção de Deus.
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