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1. Acolhimento, partilha de expetativas e breve explicação da 

Lectio Divina (folheto anexo) 

 

 

2. Invocações ao Espírito Santo 

 

Espírito Santo desce sobre nós, 

Espírito santo enche-nos de Ti. (2x) 

Espírito Santo enche-nos de Ti. 

 

Vem, Espírito Santo, vem 

Vem iluminar 

Vem iluminar, oh oh vem. 

 

Espírito Santo desce sobre a Igreja, 

Espírito santo enche-nos de Ti. (2x) 

Espírito Santo enche-nos de Ti. 

 

Oh Oh Vem, Espírito Santo, vem 

Vem iluminar 

Vem iluminar, oh oh vem. … 

 

 

3. Leitura do texto Is 2, 1-5 

 
a) Leitura por um leitor num ambão 

b) Silêncio (pode ser com música de fundo), em que cada um é convidado a reler e 

a sublinhar alguma expressão ou frase. 

c) Leitura do texto por todos a uma só voz 

 

“Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e de 

Jerusalém: Sucederá, nos dias que hão de vir, que o monte do 

templo do Senhor se há de erguer no cimo das montanhas e se 

elevará no alto das colinas. Ali afluirão todas as nações e 

muitos povos acorrerão, dizendo: «Vinde, subamos ao monte 

do Senhor, ao templo do Deus de Jacob. Ele nos ensinará os 

seus caminhos e nós andaremos pelas suas veredas. De Sião 

há de vir a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor». Ele será 

juiz no meio das nações e árbitro de povos sem número. 

Converterão as espadas em relhas de arado e as lanças em 

foices. Não levantará a espada nação contra nação, nem mais 

se hão de preparar para a guerra. Vinde, ó casa de Jacob, 

caminhemos à luz do Senhor.” 
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4. Hermenêutica bíblia 

 

– O que diz a Igreja? 

 

Vinde, subamos ao monte do Senhor – é com estas palavras que o 

profeta Isaías nos convida a sair e ir ao encontro da Palavra que é 

Cristo. O Papa Francisco estimula-nos a calçar as sapatilhas, sair do 

sofá e viver esta mesma Palavra no quotidiano da vida. 

 

Inicia o Advento e, com ele, inicia um novo Ano litúrgico, uma nova 

estrada a ser percorrida. Se por um lado esta estrada é, de alguma 

forma, conhecida, por outro, ela é marcada por um futuro 

desconhecido, mas cheio de esperança. Esta apresenta-se-nos diante 

dos olhos sempre surpreendente e mais diferente do que 

imaginaríamos. 

 

Pelo ambiente social e comercial que nos rodeia, o nosso olhar, por 

diversos motivos e estímulos exteriores, orienta-se rapidamente, sem 

parar para pensar, para o Natal, para a gruta onde nasce o Verbo 

eterno. Precisamos, ainda, de iniciar o caminho que nos levará até lá! 

Por isso, os profetas, e Isaías em particular neste primeiro domingo 

do Advento, com paciência, despertam na nossa memória alguns 

passos importantes que devem ser dados; digamos que sem o 

primeiro passo não conseguimos dar o último e alcançar a meta 

desejada; daí que todos os passos sejam oportunos e indispensáveis 

para construir e percorrer o caminho que se nos depara diante dos 

olhos; sem pressas de chegar, mas decididos e cheios de coragem. 

 

Todas as nações se devem pôr a caminho para viver este encontro 

com a Palavra. O desejo de subir e chegar ao monte do Senhor 

infunde no coração a confiança para o caminho. 

 

No íntimo de cada pessoa está inscrito o desejo de entrar na escola 

do próprio Senhor para aprender a Sua Palavra, que embora já 

presente nas nossas vidas, nem sempre a deixamos brilhar a fim de 

nos preparar para celebrar e viver melhor o Acontecimento belo e 

cheio de alegria que é o Natal. Ele nos ensinará os seus caminhos e 

nós andaremos pelas suas veredas. De Sião há de vir a lei e de 

Jerusalém a palavra do Senhor. Só o Senhor Deus dos nossos pais 

tem a palavra certa para colocar nos corações e nas mentes de todos 

aqueles que nos dias de hoje são chamados a realizar projetos de 

paz, bondade e misericórdia para com cada pessoa que se encontre 
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em necessidade, que vive momentos de angústia e desespero; que 

tem dificuldade em manter acesa a lâmpada/chama da esperança. 

 

Os peregrinos do tempo de Isaías terminam a sua oração com um 

último convite: não basta subir ao monte do Senhor; depois de 

receber do Senhor a beleza da Palavra, é necessário que esta nos 

acorde e desperte para a vida concreta, diária. Agora caminhemos à 

luz do Senhor. É esta luz, que vem da Palavra, que nos deve manter 

acordados na feliz espera/esperança do Advento; é ela que nos 

iluminará o caminho, nos confortará nos lugares e momentos 

sombrios da vida e nos impulsionará a dizer a todas as pessoas “A 

paz esteja contigo”. 

 

Em certa media, o profeta Isaías, nesta leitura, apresenta-nos um 

mundo ideal; um mundo que Deus tem em mente, onde todos os 

povos transformarão os instrumentos de guerra, vingança e ódio em 

instrumentos de paz e colaboração corresponsável. Digamos que é 

um convite a transformar, já hoje, as nossas palavras más em gestos 

de acolhimento e ternura para com o próximo... seja ele quem for. Se 

mudamos os nossos corações, se escolhemos viver como Jesus, 

manso e humilde, em vez de chateados e carrancudos, se 

escolhemos ajudar quem é mais pobre, se começarmos por mudar 

um pouco de cada um de nós próprios, então começaremos a mudar 

o mundo que está à nossa volta. 

 

Assim, neste texto de Isaías encontramos os princípios basilares para 

este caminho de Advento: ter a Palavra de Deus como referência 

permanente, ou seja, como luz que ilumina o tempo e caminho que 

leva até ao Natal e nos prepara para esse encontro maravilhoso com 

o amor do Deus-connosco; como discípulos que somos, entrar na 

escola do Senhor para fazer despertar em nós a semente da Palavra 

que já nos foi um dia semeada e acordados para a realidade 

iluminados pela Palavra, viver a transformação pessoal e íntima do 

coração colocando todo o nosso ser na colaboração generosa, 

simples, mas responsável, na edificação do Reino de Deus que o bom 

Jesus vem inaugurar. Aprendizes da Palavra, sejamos nas nossas 

famílias, empregos, círculos de amigos, grupos de participação, 

paróquias, discípulos responsáveis. 

 

5. Contextualização pessoal e comunitária 

 

– O que me diz a mim? … 

– O que diz às comunidades? … 
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6. Oração 

 

Retirar do texto frases que se possam transformar em oração. 

Deixar que sejam ditas em voz alta. 

 

7. ContemplAção 

 

Contemplar uma imagem e deixar que, através dela, o Espírito Santo 

inspire atitudes de Advento. Partilha. 

 

8. Salmo 62 

Antífona (todos, 1 no início, 2 no final): 

 

 
 

Salmo (dois coros): 

 
(1) Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora Vos procuro. * 

     A minha alma tem sede de Vós. 

(2) Por Vós suspiro, * 

     como terra árida, sequiosa, sem água. 
(1) Quero contemplar-Vos no santuário, * 

     para ver o vosso poder e a vossa glória. 

(2) A vossa graça vale mais que a vida: * 

     por isso os meus lábios hão de cantar-Vos louvores. 
(1) Assim Vos bendirei toda a minha vida * 

     e em vosso louvor levantarei as mãos. 

(2) Serei saciado com saborosos manjares * 

     e com vozes de júbilo Vos louvarei. 

(1) Quando no leito Vos recordo, * 
     passo a noite a pensar em Vós. 

(2) Porque Vos tornastes o meu refúgio, * 

     exulto à sombra das vossas asas. 

(1) Unido a Vós estou, Senhor, * 
     a vossa mão me serve de amparo. 

(2) Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo 

     como era no princípio, agora e sempre. Ámen. 


