
 
 
Novembro – 30 – Dia de Santo André, Apóstolo. 
 
André era filho de um pescador da Galileia e vivia na cidade de Cafarnaum. Era também seguidor 
de João Batista, antes de ser chamado por Jesus. Foi o primeiro apóstolo a ser chamado, junto 
com seu irmão, pelo Mestre Jesus. André é mencionado no Novo Testamento, nos mais 
importantes momentos da vida e da missão de Jesus. Aparece no episódio da multiplicação dos 
pães, onde depois da resposta de Felipe, indica a Jesus um jovem que possuía os cinco pães e 
dois peixes. André participou da vida pública de Jesus, esteve presente na última ceia, viu o 
Cristo ressuscitado, testemunhou a ascensão e recebeu o Espírito Santo no primeiro 
Pentecostes. Depois de Jerusalém foi evangelizar na Galileia, Cítia, Etiópia, Trácia e, finalmente 
na Grécia. Ali acabou martirizado nas mãos do inimigo Egéas, governador e juiz romano local. 
Conta a tradição cristã que, um pouco antes de André morrer, foi possível ver uma grande luz 
envolvendo-o e lentamente ir se apagando. Sinal de sua santidade e amor, pois estava repleto 
das bênçãos e luzes de Deus.  
 

Naquele tempo Jesus estava andando pela beira do lago da Galiléia quando viu dois irmãos 
que eram pescadores: Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago, 
pescando com redes. Jesus lhes disse: Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar 
gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante Jesus viu 
outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, 
consertando as redes. Jesus chamou os dois, e, no mesmo instante, eles deixaram o pai e o 
barco e foram com ele. (Mt 4,18-22) 
 
Pense: Santo André foi um fiel discípulo de Jesus. Assumiu os valores do Reino de Deus e jamais os 
abandonou. Nós também, a exemplo de Santo André, somos chamados a seguir Jesus.  Pense sobre a 
maravilha que é  ser chamado por Jesus para uma missão, Ele quer contar conosco. Jesus mesmo sendo o 
Filho de Deus, chamou muitos para o ajudarem na missão e os ensinou como deveriam agir. Vamos neste 
dia, santificado de Santo André, escutar com os “ouvidos do coração” o chamado pra vivermos nossa 
vocação abençoados sempre por Deus. 
 
Oração: Santo André, Apóstolo de Jesus Cristo, que conheceste a exigência e a alegria de seu primeiro 
apelo, dá-nos a graça de responder-lhe com a mesma fidelidade e de O servir cada dia no lugar que Ele 
para nós escolheu. Tu que distribuíste à multidão faminta o pão que o Senhor multiplicava em tuas mãos, 
obtém para nossa pobreza o mesmo milagre do pão da benção. Faze que esperemos o socorro de Deus 
com a invencível esperança do amor. Mártir de teu testemunho concede-nos a graça de união a Jesus 
Cristo e que Ele seja a alegria de nossa vida Amém! 
 

Agradecimentos e Intenções 
Oração:  
Dá-me, ó Bom Jesus,  
a inteligência que Te entenda,  
a sabedoria que Te encontre,  
o espírito que Te ame,  
o ato que Te glorifique,  
os ouvidos que Te ouçam,  
os olhos que Te vejam,  
a língua que Te louve,  
a paciência que suporte 

os males permitidos por Ti. 
Dá a tua presença,  
dá a feliz ressurreição,  
e como prêmio a vida eterna. 
 Amém. 
São Bento,                     rogai por nós 
São Geraldo                  rogai por nós 
Santo Américo,             rogai por nós 
Santo Estevão,              rogai por nós 
Santa Escolástica,         rogai por nós



 
 
Dezembro – 01 – Tempo de Advento - Espera do Salvador no Natal 
 
Advento é um dos tempos de preparação e de espera d’Aquele que há de vir. É o tempo 
que nos prepara para celebrar o Senhor que veio, que vem e que virá. Sabemos que para 
tudo há um tempo, para cada coisa há um momento abaixo do céu. Há tempo de amar 
e tempo de odiar. Há tempo de guerra e tempo de paz. Assim, o Advento é o tempo da 
esperança por que cria em nós uma grande expectativa da chegada de nosso Salvador. 
Ficamos à espera de Jesus e sabemos que Ele virá. Este tempo que antecede o Natal é 
para nós, cristãos, um tempo de preparação, de viver a alegria prometida por Deus. A 
expectativa de fazer memória e viver um fato histórico, que se atualiza a cada ano, no 
mês de dezembro, torna-se motivação para uma tomada de decisão. Agora é a hora de 
começar tudo de novo. Um Menino vai nascer para mostrar que a esperança é a luz que 
brilha em nosso coração, dizendo que somos filhos de um Deus e que está entre nós e 
nos visita constantemente. 
 
São Bento, no prólogo de sua Regra, nos ensina que para acolher o Mestre Jesus é necessário 
uma atitude de humildade, diz ele: “Escuta, filho, os preceitos do Mestre, e inclina o ouvido 
do teu coração; recebe de boa vontade e executa eficazmente o conselho de um bom pai, pra 
que voltes, pelo labor da obediência, àquele de quem te afastastes pela desobediência. A ti, 
pois, se dirige agora a minha palavra, para que renunciando às próprias vontades, empenhas 
as gloriosas e poderosíssimas armas da obediência para militar sob o Cristo Senhor, verdadeiro 
Rei”. 
 
Num certo momento, Jesus evangelizando, cheio de alegria por ação do Espírito Santo, disse: 
"Agradeço-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque mostraste aos simples as coisas que 
tinhas escondido aos sábios e entendidos. Sim, Pai, agradeço-te, por ter sido essa a tua 
vontade. Meu Pai entregou-me tudo. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e ninguém 
sabe quem é o Pai senão o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser dar a conhecer." Depois 
virou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: "Felizes de vocês, por verem as coisas 
que vêem. Digo-vos que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o mesmo, mas não 
puderam, e de ter ouvido o que vocês ouvem, mas não ouviram." Lucas 10, 21-24 
 
 Pense: O que você acha importante para nos prepararmos bem para a Festa do Natal? Como 
você se prepara para o Natal de Jesus? Viver o tempo do Advento é mais uma oportunidade 
para promover o tempo de amar, de ser fraterno e de viver a cultura da paz? O que você 
pode fazer a mais para que Jesus nasça em cada coração? 
  
Agradecimentos e Intenções 
 
Oração: Jesus, esteja em nossos corações para que O tenhamos no principal lugar neste Natal. 
Que O coloquemos no centro de nossas vidas. Que em nossas casas a importância maior seja 
para o teu nascimento. Amém! 
 



 
 

Dezembro – 02 - São Francisco de Assis e o Presépio de Jesus  
 
Na época que São Francisco viveu a maioria das pessoas não sabiam ler e, por isso, não podiam se 
apropriar da riqueza narrativa da Bíblia. Nas igrejas, as Missas eram rezadas em latim e quase ninguém 
entedia o que o padre dizia. No entanto, eram as pinturas nas igrejas que contavam as histórias da Bíblia. 
São Francisco de Assis, que sabia ler, andava de um lado para outro contando a história de Jesus e 
comunicando o que Ele ensinou. No ano de 1223, na cidade italiana de Greccio, São Francisco se deu conta 
que as pessoas não conseguiam imaginar como Jesus tinha nascido tão pobrezinho e indefeso numa 
manjedoura. Foi assim que São Francisco decidiu construir o primeiro presépio que se tem notícia. O 
presépio de São Francisco incluía uma manjedoura, acima da qual estava um altar. Nesse cenário ocorreu 
a missa da meia-noite e na qual o próprio Santo com a vestimenta de diácono cantou o Evangelho 
juntamente com o povo simples e, ainda pronunciou um sermão sobre o nascimento do Menino Jesus. 
Desde então, os cristãos começaram a montar presépios para recordar aquela noite santa, assim como 
fez São Francisco.  
 
Cada peça do presépio tem um significado. Vamos então, ver o que cada personagem simboliza: 

● Jesus: O filho de Deus e escolhido para viver entre os seres humanos, se encarnando, ensinando e 
se doando pela humanidade; 

● José: Escolhido por Deus para ser o pai de Jesus na Terra, José é um exemplo de ser gente, 
companheiro e responsável; 

● Maria: A mulher, mãe, pura e companheira. Vista como um símbolo da mulher que ensina, educa, 
ora e se doa com total dedicação; 

● Pastores e sábios: Nas representações, os pastores e sábios representam pessoas que estão à 
escuta, que se deslocam para encontrar os outros e que reconhecem a presença de Deus no outro; 

● Animais, feno e gruta: Simbolizam a natureza que está a serviço dos seres humanos e de Deus, 
aquela que acolhe a todos; 

● Estrela: Elemento que guiou os três reis magos até o local de nascimento de Jesus, por isso, ela 
representa o guia, o ideal; 

● Anjos: Assim como em todos os momentos, os anjos são considerados os mensageiros de Deus, são 
comunicadores de Boas Notícias, as Boas Notícias de Deus. 

 
Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galiléia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande 
multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os 
colocaram aos seus pés; e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os 
aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo. E louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os 
seus discípulos e disse: "Tenho compaixão desta multidão; já faz três dias que eles estão comigo e nada 
têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho". Os 
seus discípulos responderam: "Onde poderíamos encontrar, neste lugar deserto, pão suficiente para 
alimentar tanta gente?" "Quantos pães vocês têm?", perguntou Jesus. "Sete", responderam eles, "e 
alguns peixinhos". Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os sete pães e 
os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos 
comeram até se fartar. E ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram. (Mateus, 15,19-37) 
 
Agradecimentos e Intenções. 
 
Oração: Menino-Deus, eis-nos aqui hoje, ouve a nossa prece. Menino-Deus, pedimos que no seu 
aniversário refaça o milagre da distribuição do pão do amor. Menino-Deus, coloca no coração das pessoas, 
a compaixão e o amor para que eles cuidem das crianças do mundo. Menino-Deus, toma em Tuas mãos 
as crianças e livra-as da guerra, da fome, da morte antecipada e da dor. Menino-Deus, coloca no rosto das 
crianças, o sorriso, o amor e a segurança. E, em suas bocas, a comida, assim como a paz em suas vidas. 
Obrigada, Menino-Deus. Amém! 



 

 
Dezembro - 03 – São Nicolau, o conhecido velhinho Papai Noel  
 
Desde algumas gerações fala-se que a figura do bom velhinho, o chamado Papai Noel, foi 
inspirada num bispo chamado Nicolau. Nicolau nasceu na Turquia, em 280 d.C., e foi nomeado 
bispo da Igreja Católica. O bispo Nicolau era um homem de bom coração que tinha por costume 
ajudar as pessoas pobres. Dom Nicolau passava nos lugares mais humildes e deixava saquinhos 
com moedas próximas às chaminés das casas. Estas, e outras grandes ações, fizeram com que 
Nicolau fosse reconhecido santo, tornou-se São Nicolau pela Igreja Católica. Foram muitos os 
relatos de várias pessoas que atribuíam milagres a ele. A associação da imagem de São Nicolau 
ao Natal aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. Nos Estados 
Unidos, ganhou o nome de Santa Claus, no Brasil de Papai Noel e em Portugal de Pai Natal.  
 
Neste tempo de advento, de preparação para o Natal, nós nos unimos a outros importantes 
personagens na história da Salvação: os magos, que com a família de Nazaré se juntam para 
enfrentar a noite escura da violência de homens e sistemas patriarcais, figurados em Herodes. 
O poder dominante de Herodes não admite silêncios e sonhos, territórios fecundos da geração 
de outros poderes possíveis, poderes circulares e comunitários; poderes não mais “sobre” as 
mulheres, as crianças, os empobrecidos e a natureza, mas “com” eles, “junto” deles; poderes 
que são acalentados e reforçados pelo poder de uma nova espiritualidade: o poder que é “desde 
dentro”. O poder dominante não admite silêncios e sonhos, territórios fecundos de corpos que 
reinventam história. O encontro dos magos nos chama a encontros “outros”, de gente “outra”, 
estrangeira, de outra religião, gente que consegue adivinhar e seguir o sonho frágil de uma 
estrela. Queremos com os magos aprender e desenvolver, de modo insistente, a arte de 
adivinhar o ausente, de seguir o brilho das estrelas e aprender que o ato de recriar relações é 
desafio de cada dia, e que é indispensável enfrentar os sistemas alicerçados na violência, que 
matam, excluem sistematicamente crianças, mulheres e empobrecidos. Advento, tempo de 
espera, tempo de preparação, tempo de conversão do coração para receber Jesus. 
 
Vamos ver o que o Evangelho de hoje no anuncia: "Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, 
entrará no Reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 
Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a 
sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela 
casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não 
as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os 
rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda". (Mateus 7, 
21.24-27) 
 
Pense: Pra você o que significa Natal? Você já ouviu falar de São Nicolau? Quando você pensa em Papai 
Noel de quem você lembra? O que você pode fazer para ter um santo Natal? 
 
Agradecimentos e Intenções 
 
Oração: Jesus, que saibamos agradecer por todos que nos dedicam bondade e amor. Ajuda-nos a 
também sermos bons e a ajudar principalmente a quem mais precisa. Que saibamos repartir nossa vida 
com os que precisam. Amém! 
 



 
 
Dezembro – 04 - Jesus é o verdadeiro Bom Pastor que cuida de todos 
 
Vocês, com certeza, já ouviram falar do Bom Pastor e suas ovelhas. Na terra de Jesus, os pastores 
faziam parte do cotidiano da vida das pessoas. Por isso mesmo, a profissão de pastor era 
conhecida por todos. E os filhos, desde pequenos, aprendiam dos pais esse ofício de cuidar das 
ovelhas. O pastor usava praticamente dois instrumentos: o cajado e o bastão. Ambos eram feitos 
de pau, um tipo de vara um pouco mais grossa. O bastão se diferenciava por uma curva que 
tinha na ponta. Isso facilitava o trabalho do pastor na hora de recolher e reunir as ovelhas. A 
figura do pastor era tão valorizada porque a ovelha era um animal muito importante na 
Palestina, delas dependia a sobrevivência de muitas pessoas. A ovelha servia para alimento com 
sua carne e seu leite. Servia ainda com sua lã, pois as mulheres teciam e faziam roupas 
quentinhas e cobertores para o tempo do frio. Da sua pele, ou do couro das ovelhas, faziam-se 
muitos objetos, como bolsas e sandálias. Além disso, a ovelha era mais que um animal de 
estimação. Uma grande “amizade” a unia à família de seus donos. Todos a queriam bem e a 
tratavam com muito carinho, principalmente o pastor. E ninguém gostava de matar uma ovelha, 
era por pura e triste necessidade. Isso só acontecia mesmo em festas muito especiais. 
 
Junto com a missão do pastor vamos pensar um pouco no tempo que estamos vivendo, o tempo do 
Advento. Tempo de preparação para o Natal, em que nós nos unimos à família de Nazaré para 
enfrentarmos a noite escura da violência. Aproxima-se o Natal do Senhor! É momento de festa de muita 
alegria para todos os cristãos. “Deus se fez carne e habitou entre nós!” O nascimento de Jesus sempre 
nos traz a renovação de todas as esperanças: a de um mundo melhor, mais justo e fraterno; um mundo 
de paz entre as nações e pessoas, e de justiça social; um mundo onde o ser humano possa ser respeitado 
na sua dignidade e integridade. Jesus nos dá a esperança. Pois, o anjo deu a Boa Notícia: “Não temais, eis 
que vos anuncio uma boa nova que será alegria pra todo o povo: hoje vos nasceu na Cidade de Davi um 
Salvador, que é o Cristo Senhor”. (Lc 2, 10) O primeiro anúncio feito aos pastores. É o ressurgimento da 
Vida Nova em Deus. 
 
Vamos ver um exemplo dessa Vida Nova. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o 
seguiram, gritando: “Tem piedade de nós, filho de Davi!” Quando Jesus entrou em casa, os 
cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: “Vós acreditais que eu posso fazer 
isso?” Eles responderam: “Sim, Senhor”. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: “Faça-se 
conforme a vossa fé”. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: “Tomai 
cuidado para que ninguém fique sabendo”. Mas eles saíram, e espalharam sua fama por toda 
aquela região. (Mt 9,27-31) 
 
Pense: O que você pode fazer para os belos sentimentos saírem do seu coração e partirem para 
vida? Como você irá preparar a manjedoura do seu coração para receber o Menino-Deus? Você 
vê no mundo de hoje sinais da Vida Nova? 
 
Agradecimentos e Intenções 
 
Oração: Jesus, como bom pastor, venha comigo, proteja-me e cuide de mim. Por isso eu vou 
com Jesus e Ele vai adiante de mim, eu vou atrás dele, seguindo suas pegadas. Jesus, Filho de 
Deus, ande sempre comigo, no caminho que eu sigo, e livre-me de toda escuridão, de todo 
perigo e de todo desvio das boas ações que me aproximam da sua bondade. Que eu saiba, como 
o bom pastor, cuidar das pessoas, animais e plantas que estão sob minha responsabilidade. 
Amém. 


