ADVENTO_2017
ESCUTAR COMO MARIA
2.ª Semana
Para ESCUTAR é preciso:
 Aprender a fazer silêncio exterior
 Conseguir evitar ruídos que abafam a voz do outro
 Captar objetivamente o que é dito
O desafio lançado nesta Segunda Semana do Advento é ESCUTAR COMO MARIA
Desde menina que Maria ajudada pelos seus pais Joaquim e Ana, lia os livros do Antigo Testamento. Ia aos sábados à
sinagoga, que era o lugar onde todos se reuniam para a escuta e a explicação das escrituras.
Mais velha, Maria, escuta Deus, que lhe fala por meio de um mensageiro – o Anjo Gabriel.
Como Maria, vamos abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para também nós escutarmos as palavras que Deus tem para
nos dizer. Serão palavras de amor.
Maria escutou Deus e por isso acolheu a Sua vontade. Maria, com toda a liberdade acolheu a palavra de Deus no seu
coração. Mostrou este acolhimento da palavra, esta disponibilidade para fazer a vontade de Deus, dizendo: «Eis a serva do
Senhor, faça-se em mim segundo a Tua palavra».
Como Maria, vamos estar disponíveis para acolher a palavra de Deus, fazendo a Sua vontade.
Depois de escutar e acolher, Maria procurou sempre agir conforme o que Deus lhe pedia – estar sempre ao lado de seu
Filho Jesus, dizendo às pessoas: «Fazei tudo o que Ele vos disser».
Como Maria, vamos agir segundo o Evangelho de Jesus, não tendo medo de o mostrar publicamente.
Oração
Maria ouviu atentamente o anjo e acolheu a Palavra de Deus,
disponível para fazer a sua vontade.
Ensina-nos, Maria, a escutar como tu abrindo a porta do nosso coração
ao Deus que nos quer dar o seu Espírito.
Ensina-nos, Maria, a acolher como tu, com a mesma livre disponibilidade
para dizer: «Eis a serva do Senhor!»
Ensina-nos, Maria, a agir como tu,sendo santos ao longo de toda a vida,
fazendo sempre o que Jesus manda.
Ámen.

