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P
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3. Gesto de Paz
ADVENTO 2014

Acende‐se a QUARTA VELA da Coroa do Advento.

APRESENTAÇÃO

Ao acendermos a quarta e última vela da Coroa do Advento, meditamos sobre
tudo aquilo que nos impede de viver em paz: as injustiças, a falta de bens es‐
senciais, a fome, a insegurança, a falta de perspectivas de futuro, a poluição, a
discriminação, as ameaças, o medo, a guerra. Não são só as armas e os aten‐
tados que impedem o acontecimento da paz: onde falta a justiça e sempre que
são negados os direitos essenciais a qualquer ser humano não pode haver paz.
O que podemos fazer para que haja paz na nossa casa, na nossa cidade, na
nossa terra, no mundo inteiro?
Neste 4º Domingo do Advento comprometemo‐nos a __________________
_______________________________________________________________

«Não
o havia lugar para
a eles...» (Lc 2,7)

«Fala
amos de terra, de trrabalho, de casa. Fa
alamos de trabalha
ar pela paz e de
cuida
ar da natureza. Mass então por que noss habituamos a ver como se destrói o
traba
alho digno, se despeejam tantas família
as, se afastam os ca
amponeses, se faz

4. Oração
1. Senhor, Deus de Abraão e dos Profetas, Deus Amor que nos criaste e
chamas a viver como irmãos, dá‐nos a força para sermos cada dia ar‐
tesãos da paz; dá‐nos a graça da coragem de sair de tudo aquilo que é
destruição, devastação, relativismo de vida, exclusão do próximo, ex‐
clusão dos valores, exclusão da paz.
Todos: Senhor, dá‐nos Tu a paz, ensina‐nos Tu a paz, guia‐nos Tu para a paz!

guerrra e se abusa da na
atureza? Porque nesste sistema o homeem, a pessoa
huma
ana foi deslocada d
do centro e substitu
uída por outra coisa. Porque se presta
um cculto idolátrico ao d
dinheiro. Porque se globalizou
g
a indiferrença! A
indifeerença foi globaliza
ada: que me importta o que acontece a
aos outros para
defen
nder o que é meu? Porque o mundo see esqueceu de Deuss, que é Pai;
torno
ou‐se órfão porque pôs Deus de lado.»
»1
Estass palavras, interpela
antes e denunciado
oras de uma mentallidade cada vez

5. Bênção
1. O Senhor abra os nossos olhos e os nossos corações e nos dê a cora‐
gem de dizer: «Nunca mais a guerra!».
Todos: Glória a Deus, nosso Pai, para sempre. Ámen.
1. O Senhor infunda em nós a coragem de realizar gestos concretos para
construir a paz.
Todos: Glória a Deus, nosso Pai, para sempre. Ámen.

mais corrente2, foram p
proferidas, no passa
ado dia 28 de Outub
bro, pelo Papa
Franccisco durante o disccurso aos participan
ntes no Encontro M
Mundial dos
Moviimentos Populares, promovido pelo Po
ontifício Conselho Ju
ustiça e Paz e pela
Pontiifícia Academia dass Ciências Sociais.
Destee discurso foram reetirados os textos pa
ara esta brochura q
que a Pax Christi
Portu
ugal, como vem sen
ndo habitual, prepa
arou para o tempo d
de Advento, com

1

2
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PAP
PA FRANCISCO – Discurso
o aos Participantes no Encontro
E
Mundial dos M
Movimentos Populares
(28 de Outubro de 2014).
Cf. P
PAPA FRANCISCO – Evan
ngelii Gaudium 53‐60.
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contributos para a sua celebração e vivência seja na paróquia, em família ou
em grupo, tendo como ideia central a temática da Paz.

ADVENTO 2014
4º DOMINGO

Neste nosso tempo em que, cada vez mais, a pessoa humana é considerada
como um objecto que se usa e deita fora, celebrar o Advento, tempo de
expectativa, de esperança e de preparação para a vinda do Senhor, é renovar a
certeza de que «aos olhos de Deus não há material descartável, só há
dignidade»3.
Neste tempo de Advento, em expectativa vigilante, alimentada pela oração e
pelo compromisso efectivo do serviço, empenhemo‐nos para que na nossa
casa, comunidade, cidade, país, mundo, não haja excluídos, mas, pelo
contrário, haja sempre lugar para todos.

1. Ambientação
[O]s p
povos do nosso planeta têm um direito
o sagrado à paz. [A
A] preservação do
direitto dos povos à paz e a promoção da su
ua realização constituem obrigações
funda
amentais de todos os Estados.
Declaração ssobre o Direito dos Povos à Paz
(Aprovada
a pela resolução 39/11 da Assem
mbleia Geral das Nações Unidass, de 12 de Novembro de 1984)

Novembro de 2014.

2. Reflexão
[N]ão
o pode haver terra, não pode haver caasa, não pode haverr trabalho se não
tiverm
mos paz e se destru
uirmos o planeta. São temas tão importantes que os
povo
os e as suas organizaações de base não podem deixar de enfrentar. Não
podeem permanecer só n
nas mãos dos dirigeentes políticos. Tod
dos os povos da
terra, todos os homens e mulheres de boa vontade, todos deevemos levantar a
voz eem defesa destes do
ois dons preciosos: a paz e a natureza.
Há po
ouco disse, e repito
o‐o, que estamos a viver a terceira gueerra mundial, mas
por eetapas. Há sistemass económicos que para
p
sobreviver devvem fazer a guer‐
ra. En
ntão fabricam‐se e vendem‐se armas e assim os balançoss das economias
que ssacrificam o homem
m aos pés do ídolo do
d dinheiro obviam
mente estão sal‐
vos. E não se pensa nas crianças famintas nos
n campos de refu
ugiados, não se
pensa nos deslocamentos forçados, não see pensa nas casas destruídas, não se
pensa nem sequer nas ttantas vidas destroççadas. Quantos sofrimentos, quanta
destrruição, quantas dorres! Hoje, queridos irmãos e irmãs, eleeva‐se de todas as
partees da terra, de cadaa povo, de cada coraação e dos movimeentos populares, o
brado
o da paz: nunca maais a guerra!...
PAPA FRANCISCO – Discurso aos Participantes no Encontro
o Mundial dos Movimentos Popu
ulares (28 de Outubro de 2014)

3

PAPA FRANCISCO – Na conclusão do simpósio dos jovens sobre o tráfico de seres humanos (16 de
novembro 2014).
–4–
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3. Gesto de Paz
ADVENTO 2014

Acende‐se a TERCEIRA VELA da Coroa do Advento.

AMBIENTAÇÃO

Ao acendermos a terceira vela da Coroa do Advento, recordemos todos aqueles
que conhecemos, próximos ou mais distantes, que perderam o seu trabalho,
estão desempregados, tiveram que emigrar à procura de trabalho: são jovens à
procura de um meio de vida, trabalhadores que foram dispensados depois de
muitos anos de trabalho e dedicação, são professores que foram deslocados e
descartados, são funcionários colocados em requalificação,… Todos conhece‐
mos alguém a quem foi recusado o direito ao trabalho digno e ao sustento.
Como vamos ser solidários? Em que acções podemos participar?
Neste 3º Domingo do Advento comprometemo‐nos a __________________
_______________________________________________________________

Ele virá!

«Trag
go comigo um sonh
ho: este povo escravvizado há‐de entrarr, resgatado, na
sua p
pátria», terá pensad
do Moisés.
O Ad
dvento é uma certezza, tecida de um feix
ixe de possíveis: Ele virá! Ele é o

4. Oração
1. Senhor, Deus de Abraão e dos Profetas, Deus Amor que nos criaste e
chamas a viver como irmãos, dá‐nos a força para sermos cada dia ar‐
tesãos da paz; dá‐nos a graça da coragem de sair de tudo aquilo que é
destruição, devastação, relativismo de vida, exclusão do próximo, ex‐
clusão dos valores, exclusão da paz.
Todos: Senhor, dá‐nos Tu a paz, ensina‐nos Tu a paz, guia‐nos Tu para a paz!

Senhor, apresentado na
a nossa carne e deseejoso de ganhar tem
mpo connosco.
Esta pausa de espera en
nvolve as nossas bu
uscas. Para tantos, o
os dramas da
histó
ória e de seus acontecimentos são dem
masiadamente irrisó
órios para
encantarem Deus. A trivvialidade da abjecçã
ão ou o espanto da
a barbárie não
unifo
ormizam, à justa, o Libertador de um novo
n
povo.
Pois eesta é a “mudança de mentalidade” (m
metanóia) a ser con
nquistada: como
pensa
a “carne
ar de acordo com o olhar criador? Quee transformar nesta

5. Bênção
1. O Senhor abra os nossos olhos e os nossos corações e nos dê a cora‐
gem de dizer: «Nunca mais a guerra!».
Todos: Glória a Deus, nosso Pai, para sempre. Ámen.
1. O Senhor infunda em nós a coragem de realizar gestos concretos para
construir a paz.
Todos: Glória a Deus, nosso Pai, para sempre. Ámen.

univeersal”, nesta natureeza/ambiente, de qu
ue somos cooperad
dores, nesta
cidad
de global da nossa ffraternidade, a tem
mpo cheio?
a) A outorga do desenvvolvimento e o enca
argo de promover eeste mundo
esbarrraram no desencanto de não ser de to
odos o que lhes foi depositado em
mãoss. A água é de algun
ns, a terra é presa fácil
f
da rapina, o ch
hão é solo
dizim
mado para o nascer do trigo e da beleza natural. A experiêência do sector
agrárrio evoca‐nos a sag
ga de aspirações e tristezas,
t
de interessses e injustiças, de
soluçções inadequadas p
para quem é senhorr ou para quem trab
balha as leiras dos
outro
os. A terra, forno dee pão, é também ca
ampa rasa de esperranças.
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b) A casa é um espaço de inclusão. É o fogo que aquece as pessoas e ilumina o
viver comum. Dormir na rua é um texto do desequilíbrio social. Era preciso

ADVENTO 2014
3º DOMINGO

saber soletrar esta escrita de vergonha, ao lado da perseguição a crianças,
idosos, a quem está a mais. Os pobres sem eira nem beira são o emblema
duma civilização traída: pessoas arrumadas à parte, cinturas malditas da
situação urbana, expulsão sempre em nome do bom senso. E em nome da
dignidade da casa, como é possível matar‐se, pela violência, um ou mais dos
seus habitantes?!
c) Quem não repara nos lugares vazios no sector do emprego,
desclassificando uma sociedade que busca um trabalho sempre digno e
inteligente? Constituímos um amontoado de gente, sem sensibilidade nem
objectivos, assistindo à morte, em vida, de jovens, adultos, famílias. A fome de

1. Ambientação
Todo
os têm direito ao tra
abalho. […] Todos têêm direito à segura
ança social. […] Os
joven
ns gozam de proteccção especial para efectivação
e
dos seuss direitos
económicos, sociais e cu
ulturais, nomeadam
mente: a) No ensino
o, na formação
a; b) No acesso ao primeiro
p
emprego, n
no trabalho e na
profisssional e na cultura
segurrança social.
Co
onstituição da República Portug
guesa. VII Revisão Constitucionall [2005]. Artigos 58º, 63º e 70º

crianças, o exílio forçado pela emigração, as angústias pelo presente e o
futuro... são histórias de pessoas amordaçadas pelo indevido. As esperanças

2. Reflexão

desenganadas só encontram o silêncio e o medo dos interlocutores? Por que

Não eexiste pior pobrezaa material – faço qu
uestão de o frisar – do que a que não
perm
mite que se ganhe o pão e priva da dign
nidade do trabalho. O desemprego
juven
nil, a informalidade e a falta de direito
os laborais não são iinevitáveis, são o
resultado de uma préviaa opção social, de um
u sistema económ
mico que põe os
beneefícios acima do hom
mem, se o benefício
o é económico, acim
ma da humanida‐
de ou
u do homem, são efeitos de uma cultu
ura do descarte quee considera o ser
humaano como um bem de consumo, que se
s pode usar e depo
ois deitar fora.
Hoje,, ao fenómeno da eexploração e da oprressão soma‐se uma nova dimensão,
um aaspecto gráfico e du
uro da injustiça sociial; os que não se podem integrar, os
exclu
uídos são descartad
dos, «a demasia». Esta é a cultura do d
descarte […]. Isto
ntro de um sistemaa económico está o deus dinheiro e
acontece quando no cen
não o homem, a pessoaa humana. Sim, no centro
c
de cada sisteema social ou
económico deve estar a pessoa, imagem de Deus, criada paraa que seja o de‐
nomiinador do universo. Quando a pessoa é deslocada e chegga o deus dinheiro
dá‐see esta inversão de vvalores.

nos calamos? Por que não lavramos a dureza da hora actual?
d) Como é possível sonhar a paz, se a justiça, como o azeite na almotolia, já
não escorre?!
«Procuremos ser uma Igreja que encontra novos caminhos» (Papa Francisco).
«Nossa dor advém (…) das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. (…)
A dor é inevitável. O sofrimento é opcional» (Carlos Drumond de Andrade).
Ele virá!
+ Januário Torgal Ferreira
Novembro de 2014

PAPA FRANCISCO – Discurso aos Participantes no Encontro
o Mundial dos Movimentos Popu
ulares (28 de Outubro de 2014)
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da, que as querem deslocar! São cruéis as imagens dos despejos, das gruas que
abatem barracas, imagens tão parecidas com as da guerra. E hoje vê‐se isto.

ADVENTO 2014
1º DOMINGO

PAPA FRANCISCO – Discurso aos Participantes no Encontro Mundial dos Movimentos Populares (28 de Outubro de 2014)

3. Gesto de Paz
Acende‐se a SEGUNDA VELA da Coroa do Advento.

Ao acendermos a segunda vela da Coroa do Advento, olhamos em redor para a
nossa casa, a nossa igreja, a nossa sala e pensamos em todos os que não têm
um abrigo, um espaço que chamem seu, que os proteja e lhes permita uma
vida digna. Até quando vamos aceitar passivamente que irmãos e irmãs nos‐
sos/as sobrevivam sem ter um lugar neste mundo, nesta terra, nesta cidade,
que é de todos? O que podemos fazer para combater esta indignidade?
Neste 2º Domingo do Advento comprometemo‐nos a __________________
_______________________________________________________________

1. Ambientação
São o
objectivos da políticca agrícola [p]romo
over a melhoria da ssituação
económica, social e culttural dos trabalhado
ores rurais e dos ag
gricultores, o
desen
uras fundiárias,
nvolvimento do mu
undo rural, a racionalização das estrutu
[…] e o acesso à proprieedade ou à posse da
a terra e demais meeios de produção
direcctamente utilizados na sua exploração por parte daqueless que a
traba
alham.
Constituição da Repúb
blica Portuguesa. VII Revisão Co
onstitucional [2005]. Artigo 93º

4. Oração
1. Senhor, Deus de Abraão e dos Profetas, Deus Amor que nos criaste e
chamas a viver como irmãos, dá‐nos a força para sermos cada dia ar‐
tesãos da paz; dá‐nos a graça da coragem de sair de tudo aquilo que é
destruição, devastação, relativismo de vida, exclusão do próximo, ex‐
clusão dos valores, exclusão da paz.
Todos: Senhor, dá‐nos Tu a paz, ensina‐nos Tu a paz, guia‐nos Tu para a paz!

5. Bênção
1. O Senhor abra os nossos olhos e os nossos corações e nos dê a cora‐
gem de dizer: «Nunca mais a guerra!».
Todos: Glória a Deus, nosso Pai, para sempre. Ámen.
1. O Senhor infunda em nós a coragem de realizar gestos concretos para
construir a paz.
Todos: Glória a Deus, nosso Pai, para sempre. Ámen.

2. Reflexão
No in
nício da criação, Deus criou o homem para
p
ser guardião d
da sua obra, con‐
fiand
do‐lhe o encargo dee a cultivar e protegger. […] Preocupa‐m
me o desenraiza‐
mentto de tantos irmãoss camponeses que sofrem
s
por este mo
otivo e não por
guerrras ou desastres naaturais. A monopolização de terras, a d
desflorestação, a
apropriação da água, oss pesticidas inadequ
uados, são alguns d
dos males que
arran
ncam o homem da ssua terra natal. Estaa dolorosa separaçãão não é só física
mas ttambém existencial e espiritual, porqu
ue existe uma relaçção com a terra
que eestá a pôr a comunidade rural e o seu peculiar estilo de vvida em decadên‐
cia evvidente e até em risco de extinção. […
…]
A outtra dimensão do prrocesso já global é a fome. Quando a eespeculação finan‐
ceira condiciona o preço
o dos alimentos tratando‐os como um
ma mercadoria
qualq
quer, milhões de peessoas sofrem e mo
orrem de fome. Porr outro lado, des‐
cartaam‐se toneladas de alimentos. Isto con
nstitui um verdadeiiro escândalo. A
fomee é criminosa, a alim
mentação é um direeito inalienável.
PAPA FRANCISCO – Discurso aos Participantes no Encontro
o Mundial dos Movimentos Popu
ulares (28 de Outubro de 2014)
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3. Gesto de Paz
ADVENTO 2014
2º DOMINGO

Acende‐se a PRIMEIRA VELA da Coroa do Advento.

Ao acendermos a primeira vela da Coroa do Advento, pensamos na nossa rela‐
ção com a natureza e nos gestos que fazemos (ou não) todos os dias para a
preservar e respeitar cada vez mais: evitar gastos desnecessários de água e
electricidade, separar os resíduos, utilizar os transportes públicos, cuidar de
uma horta ou das plantas na nossa varanda, adquirir produtos frescos direc‐
tamente do produtor, …
O que podemos fazer mais? O que nos falta ainda fazer?
Neste 1º Domingo do Advento comprometemo‐nos a __________________
_______________________________________________________________

1. Ambientação
Todo
os têm direito, para si e para a sua fam
mília, a uma habitaçção de dimensão
adeq
quada, em condiçõees de higiene e confforto e que preservee a intimidade
pesso
oal e a privacidade familiar.
Constituição da Repúb
blica Portuguesa. VII Revisão Con
nstitucional [2005]. Artigo 65º

4. Oração
1. Senhor, Deus de Abraão e dos Profetas, Deus Amor que nos criaste e
chamas a viver como irmãos, dá‐nos a força para sermos cada dia ar‐
tesãos da paz; dá‐nos a graça da coragem de sair de tudo aquilo que é
destruição, devastação, relativismo de vida, exclusão do próximo, ex‐
clusão dos valores, exclusão da paz.
Todos: Senhor, dá‐nos Tu a paz, ensina‐nos Tu a paz, guia‐nos Tu para a paz!

5. Bênção
1. O Senhor abra os nossos olhos e os nossos corações e nos dê a cora‐
gem de dizer: «Nunca mais a guerra!».
Todos: Glória a Deus, nosso Pai, para sempre. Ámen.
1. O Senhor infunda em nós a coragem de realizar gestos concretos para
construir a paz.
Todos: Glória a Deus, nosso Pai, para sempre. Ámen.
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2. Reflexão
Já o d
disse e repito‐o: um
ma casa para cada faamília. Nunca se deeve esquecer que
Jesuss nasceu num estáb
bulo porque não havia lugar nas estalaagens, que a sua
famíllia teve que abando
onar a própria casa e fugir para o Egiptto, perseguida por
Hero
odes. Hoje há tantass famílias sem casa,, porque nunca a tivveram ou porque
a perrderam por diversos motivos. Família e casa caminham ju
untas! Mas um
tecto
o, para que seja um lar, deve ter tambéém uma dimensão comunitária: o
bairro, e é precisamentee no bairro que se começa
c
a construir esta grande famí‐
lia daa humanidade, a paartir daquilo que é mais
m imediato, da cconvivência com a
vizinh
hança. Hoje vivemo
os em cidades imen
nsas que se mostram
m modernas,
orgulhosas e até vaidosas. Cidades que ofeerecem numerosos prazeres e bem‐
estarr para uma minoria feliz, mas nega‐se uma casa a milharees de vizinhos e
irmão
os nossos, até crian
nças, e chamamos‐llhes, elegantementte, «pessoas sem‐
abriggo». […] Uma pessoa, uma pessoa segrregada, é uma pessoa excluída, que
está a sofrer devido à m
miséria, à fome, é um
ma pessoa desabriggada; expressão
elegaante, não é? […]
Vivem
mos em cidades que constroem torress, centros comerciais, fazem negó‐
cios iimobiliários mas ab
bandonam uma parte de si às margenss, nas periferias.
Como
o faz mal ouvir quee as povoações pobres são marginalizaadas ou, pior ain‐
–9–

