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RABO DE PEIXE SABE SONHAR

A Associação Rabo de Peixe Sabe Sonhar é uma associação de 
voluntariado vinculada à Companhia de Jesus e aos centros 
universitários da mesma, assente no espírito de serviço, entrega e 
na educação como motores de desenvolvimento integral da vila 
de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, nos Açores. 

A nossa missão é promover o desenvolvimento das famílias da vila 
de Rabo de Peixe, através do estímulo da sua capacidade de sonhar 
e do incentivo à abertura dos seus horizontes, procurando aprofun-
dar, a partir das suas realidades, a consciência das suas opções  
de vida.  

mais informação 
sobre a associação
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27
27 NOVEMBRO

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Haverá sinais 
no sol, na lua e nas estrelas. E, na terra, angústia entre as nações, 
aterradas com o rugido e a agitação do mar. Os homens morrerão 
de pavor, na expectativa do que vai suceder ao universo, pois as 
forças celestes serão abaladas. Então, hão-de ver o Filho do 
homem vir numa nuvem, com grande poder e glória. Quando 
estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a 
cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tende cuidado 
convosco, não suceda que os vossos corações se tornem 
pesados pela intemperança, a embriaguez e as preocupações da 
vida, e esse dia não vos surpreenda subitamente como uma 
armadilha, pois ele atingirá todos os que habitam a face da terra. 
Portanto, vigiai e orai em todo o tempo, para que possais 
livrar-vos de tudo o que vai acontecer e comparecer diante do 
Filho do homem»”.

Lucas 21, 25-28.34-36
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28  NOVEMBRO

Nesta reflexão, pensa nas pessoas com quem tens maior dificul-
dade em relacionar-te. Recorda aqueles com quem te custa 
cultivar a amizade, seja por questões familiares, políticas ou por 
diferenças de opinião. 

Pensa para ti: que razões movem o outro a pensar como pensa? 
Qual é a sua história? Como seria se eu estivesse na pele da outra 
pessoa, será que pensaria e sentiria o mesmo? Acredito que o 
Espírito Santo tem poder para depositar a semente do Evangelho 
e regar com a Sua Graça essas relações? 

Pede essa graça, dizendo para o teu interior: “Vinde, Espírito 
Santo!”
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29 NOVEMBRO

Para que as organizações de voluntariado e de promoção humana 
encontrem pessoas desejosas de empenhar-se pelo bem comum 
e procurem caminhos sempre novos de colaboração a nível 
internacional. Para que cada voluntário, apesar das adversidades 
que encontre, permaneça consciente do propósito a cumprir. 
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30 NOVEMBRO

Já sentiste que às vezes estás tão ligado às tuas redes sociais, ao 
teu telemóvel ou à tua vida digital, que te esqueces de viver a vida 
que está à tua frente? E se tentasses ausentar-te deste mundo por 
um dia? Só um dia! Será que conseguirias?

Hoje desafiamos-te a tentares perder esta dependência, tentar 
não usar o telemóvel, ou o computador, ou o iPad.

Talvez percebas que afinal o que está à tua frente é muito mais 
bonito visto ao vivo do que pela lente da tua câmara...30
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1 DEZEMBRO

“Que este advento nos ajude a transformar a esperança na 
certeza de que Aquele por quem esperamos nos ama e nunca nos 
abandona”. 

Papa Francisco
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2 DEZEMBRO

"Depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, 
viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e 
ficaram aterrorizados." 

João 6, 12

Hoje pedimos ao Senhor a graça de não termos medo. Não ter 
medo de seguir os seus passos e querer ser mais como Ele, 
confiando na sua palavra e encontrando o seu Amor em cada um 
dos seus mistérios.

ouve 
esta música
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3  DEZEMBRO

Para ser grande, 
Ensina-me a ser pequenino Senhor,
Ensina-me a ser inteiro, 
Sem nada exagerar ou excluir
A estar de braços abertos
Em cada momento.
Mostra-me que o brilho desse mar sem fundo,
É pôr aquilo que sou
No mínimo que faço,
E deixar-me guiar pela Tua vontade.
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4 DEZEMBRO

“Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito 
no livro do profeta Isaías: «Eis que envio meu mensageiro à tua 
frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita 
no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas 
estradas!» Foi assim que João Batista apareceu no deserto, 
pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. 
Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam 
ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batiza-
va no rio Jordão.

João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel 
do campo. E pregava, dizendo: «Depois de mim virá alguém mais 
forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar 
suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará 
com o Espírito Santo»”.

Marcos 1, 1-8
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5 DEZEMBRO

Neste tempo de oração, é-te feito um convite, um apelo à 
conversão e à renovação pessoal: eliminar todos os obstáculos 
que estão entre ti e Jesus. Estar pronto para O receber e amar, 
para dar o testemunho da Sua vida.

Tenho as minhas prioridades bem definidas? Os valores pelos 
quais me rejo? Já sou capaz de abrir o meu coração à Sua chega-
da? De deixar que a Sua mensagem e alegria inundem a minha 
vida? Fazer de Jesus o centro de tudo? Sou testemunho vivo da 
mensagem de Jesus?

Deus desce o Seu filho à Terra numa atitude imensa de amor: 
mostrar-nos a humanidade do filho do Homem, a simplicidade e 
humildade da existência e entrega aos outros. Para que, neste 
caminho de preparação à Sua chegada, também tu te saibas fazer 
pequenino e disponível ao que Ele te pede.
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6 DEZEMBRO

Para que todas as pessoas que sofrem discriminações e 
perseguições religiosas encontrem nas sociedades onde vivem o 
reconhecimento dos próprios direitos e da dignidade que nasce 
de ser irmãos.
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7  DEZEMBRO

Nesta altura do Advento, desafiamos-te a ler, cada dia, um pouco 
do Evangelho. Se queres ser como Ele, e vê-lo como exemplo, tens 
de o conhecer! Conhecer o Jesus de há 2000 anos que é o mesmo 
Jesus que hoje te cuida e quer o melhor de ti. 

Instala uma app, vai ver na internet, ou podes até comprar um 
missal! Tenta conhecer este teu melhor amigo, como Ele te 
conhece a ti!
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8  DEZEMBRO

“Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a Tua palavra” 
Lucas 1, 38

Hoje celebramos o SIM de Nossa Senhora. Um sim confiante, 
apesar de todas as dificuldades que podia acarretar, Maria seguiu 
a vontade do Pai. E, assim, foi a porta que se deixou abrir para 
trazer Jesus para o nosso lado.

Quantas vezes temos dificuldades em confiar, em dizer que sim 
ao que Jesus nos pede? Maria também teve medo quando viu o 
anjo, mas deixou para trás o que a prendia e atirou-se confiante 
para o colo do Pai.

Por isto, pedimos que sejamos portas abertas, e não fechadas, 
para deixar entrar Jesus na vida das pessoas que nos rodeiam.
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9 DEZEMBRO

Jesus convida-te a acolhê-Lo nesta altura do Advento: preparar 
tudo para o receber, estar atento à Sua chegada e aberto à Sua 
vontade. Para que saibamos deixar Deus entrar em nossas casas 
e corações com a humildade de nos pormos à Sua disposição e 
vontade, sempre através da oração e serviço.

Deixa Deus entrar
Na tua própria casa
Deixa-te tocar
Pela Sua graça
Dentro em segredo
Reza-Lhe sem medo
Senhor que queres que faça?
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10  DEZEMBRO

Para Te acolher,
para preparar a nossa terra,
para confiar em Ti,
nosso Senhor,
não é preciso medidas extraordinárias:
basta ter um coração puro e disponível,
basta ter um olhar doce e sem malícia.
Basta colocar nos lábios o sorriso alegre e as palavras devotas.
Basta abrir as mãos para dar e repartir.
Basta ser atencioso e fiel à Tua Palavra.
Basta amar, sem medir a ternura.
Basta ouvir o Teu apelo e mudar de vida.10
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11 DEZEMBRO

“Naquele tempo, João Batista ouviu falar, na prisão, das obras de 
Cristo e mandou-Lhe dizer pelos discípulos: «És Tu Aquele que há 
de vir, ou devemos esperar outro?». Jesus respondeu-lhes: «Ide 
contar a João o que vedes e ouvis: os cegos vêem, os coxos 
andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos 
ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E bem-aven-
turado aquele que não encontrar em Mim motivo de escândalo»”

Mateus 11, 2-11

Hoje celebramos o III domingo do Advento. No evangelho deste 
dia, João Batista demonstra ter uma atitude de certo modo cética 
em relação a Jesus e aos seus feitos. Ainda assim, mais tarde, é 
então anunciado às multidões que João não só é profeta, como 
também foi escolhido por Deus para ser o mensageiro que vai 
preparar o caminho de Jesus.

Há alturas da vida em que, por vezes, também nós duvidamos 
d’Ele, também nós nos mostramos céticos em relação às Suas 
obras, ao Seu impacto nas nossas vidas. Será que, apesar de tudo, 
estamos dispostos a ser profetas? Será que queremos receber de 
braços abertos esta missão que nos é confiada? Como é que a 
conseguimos integrar no nosso quotidiano?

11
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12 DEZEMBRO

Hoje é dia 12 de dezembro e estamos a meio do Advento. Está na 
altura de parares e pensares na maneira como tens vivido este 
período tão significante para nós, enquanto cristãos. O Advento é 
uma altura em que celebramos a nossa fé e em que preparamos 
o nosso coração, a nossa casa, para receber Jesus. 

Olha para dentro e revê os dias de caminho que passaram. Será 
que as minhas atitudes têm refletido o cristão ou a cristã que sou, 
ou que quero ser? Tenho visto Deus nos outros? Às vezes, é fácil 
deixarmo-nos levar pela agitação do dia-a-dia e esquecemo-nos 
de que esperamos a chegada de Jesus. Como é que posso 
melhorar este aspeto? De que maneira posso guardar tempo no 
meu quotidiano para Ele?12
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13  DEZEMBRO

Lembramos as famílias que, devido à guerra, já não podem estar 
reunidas, mas também as que se reencontram para viver o Natal 
em família. Por isto, por todos os que estão sozinhos e pelos mais 
carenciados, para que possam ser consolados, pedimos-Te, 
Senhor, dá-lhes a Tua luz.

13
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14 DEZEMBRO

Deus propõe-nos um caminho a seguir para vivermos à Sua 
semelhança. Ser cristão é um desafio. Honro-o? 

Hoje queremos abraçar o “desafio”, sair da nossa zona de confor-
to. Qual foi a última vez que o fizemos? 
Que rezamos sem ter o tempo contado? 
Que nos demos inteiramente aos outros pondo em prática o “se 
não dás tudo, não dás nada”?
Que vimos Deus em todas as pessoas que por nós passaram 
hoje? 

Como proposta implantamos a sede de levar este desafio até ao 
próximo nível:

“Senhor, faz que olhem para mim
Só te vejam a Ti, só te vejam a ti” 14
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15  DEZEMBRO

“No Advento a liturgia repete-nos com frequência e garante-nos, 
quase que a vencer a nossa natural desconfiança, que Deus 
“vem”: vem para estar connosco, em qualquer situação; vem para 
habitar no meio de nós, para viver connosco e em nós; vem 
preencher as distâncias que nos dividem e nos separam; vem 
para nos reconciliar com Ele e entre nós. Vem à história da 
Humanidade, bater à porta de cada homem e mulher de boa 
vontade, para dar aos indivíduos, às famílias e aos povos o dom 
da fraternidade, da concórdia e da paz. Por isso, o Advento é por 
excelência o tempo da esperança, no qual os crentes em Cristo 
são convidados a permanecer em expectativa vigilante e laborio-
sa, alimentada pela oração e pelo compromisso efetivo do amor.” 

Papa Bento XVI
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16 DEZEMBRO

“Fica entre nós, dá-nos Tua luz
E a noite jamais há de vir.
Fica entre nós, dá-nos Tua luz,
P’los caminhos do mundo Senhor.”
 
O Senhor presenteia-nos com a Sua luz, mas será que eu a 
partilho com os outros? Quem gostávamos de “convidar a entrar” 
em nossa casa neste Natal? Com quem queremos partilhar esta 
luz?16
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17 DEZEMBRO

“(…) Saiba eu com a Tua graça, ser uma centelha da tua luz num 
mundo que perdeu a esperança, ser o silêncio sereno da Tua paz 
num mundo de vozes que já não se entendem, e ser o testemunho 
do Teu amor com a simplicidade do meu viver. (…)

Saiba eu ter sempre presente o modo como morreste por todos 
nós, para que saiba acolher a tua vontade mesmo quando ela me 
parecer amarga e insuportável. Lembra-me, com carinho, que, 
aos pés da Tua cruz, nenhum fardo é tão pesado que não o possa 
suportar. (…)

Obrigada pela vida que És em mim, pela verdade que me guia, pela 
palavra que educa, pela luz que ilumina o meu caminho, pela paz 
serena, pela esperança que renova e pelo amor que brota do meu 
coração.”

Raquel Dias, “Renascer – Do medo à confiança”17
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18  DEZEMBRO

“Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressada-
mente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou 
em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a 
saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou 
cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz:
«Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. 
Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor? Na 
verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua 
saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aven-
turada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe 
foi dito da parte do Senhor»”.

Lucas 1, 39-45
 
Maria ao saber a missão que lhe foi confiada não se guardou nos 
seus pensamentos, partiu, apressadamente, ao encontro da sua 
prima Isabel. Também nós devemos, neste advento, tentar sair de 
nós próprios, das nossas distrações, das nossas preocupações 
egoístas, e partir depressa para ajudar os que estão à nossa volta. 
É tempo, mais do que nunca, de nos darmos ao outro.
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19 DEZEMBRO

“Todo cristão há de manter-se vigilante para que a vinda do 
Senhor não o surpreenda mal preparado”.

Santo Agostinho

Hoje reflito sobre a minha postura ao longo do advento. Procuro 
libertar-me daquilo que me tem afastado de Jesus e preparar o 
coração para o Natal que se aproxima. 
Serenamente levo este mote comigo e tento descobrir como me 
posso manter vigilante e atento ao longo da última semana do 
Advento.

Ao longo do Advento quantas vezes consegui parar, entregar a 
minha oração a Deus e perceber a que me chama? Tenho conse-
guido ser instrumento de Deus no meu dia-a-dia? Como tenho 
vivido este tempo com os que me rodeiam? Tenho lembrado 
aqueles que estão mais sozinhos ou mais afastados de Jesus? 
Como posso trazê-los para junto dele?2119
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20 DEZEMBRO

Hoje rezamos por todos aqueles que vivem este advento mais 
longe de Deus. Pedimos que Jesus interceda por eles para que 
retomem o seu caminho de fé e descubram a graça de ser santo, 
que os ilumine no caminho para a santidade.

20
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21 DEZEMBRO

Maria acolheu a palavra do Anjo sobre a prima e saiu apressada-
mente de sua casa e deslocou-se à montanha da Judeia para a 
visitar. Maria ensina-nos a acolher o Senhor. É importante 
sabermos sair do nosso conforto e pôr-nos a caminho sem 
demoras quando alguém precisa de nós. Maria acolheu o Senhor, 
não para ser servida, mas para servir.
 
Desafio: Quem são aqueles que precisam da minha ajuda? Sou 
capaz de ir ao seu encontro? Concretamente, neste tempo de 
Natal, como posso fazê-lo? Como posso merecer que a mãe do 
meu Senhor me venha visitar?

Coloca-te a seu lado e deixa-te acompanhar hoje por Maria. Que 
ela te ensine a acreditar e a ver Deus e a recebê-lo com alegria e 
disponibilidade. Pede-lhe que te ensine a preparar o Natal 
centrando-te apenas no essencial e pondo de lado tudo o que é 
secundário.21
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22 DEZEMBRO

“Ao sair dali, seguiram-no dois cegos, gritando: «Filho de David, 
tem misericórdia de nós!» Ao chegar a casa, os cegos aproxi-
maram-se dele, e Jesus disse-lhes: «Credes que tenho poder para 
fazer isso?» Responderam-lhe: «Cremos, Senhor!» Então, 
tocou-lhes nos olhos, dizendo: «Seja-vos feito segundo a vossa 
fé.» E os olhos abriram-se-lhes. 

Jesus advertiu-os em tom severo: «Vede lá, que ninguém o 
saiba.» Mas eles, saindo, divulgaram a sua fama por toda aquela 
terra.” 

Mateus 9, 27-3122
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23  DEZEMBRO

Neste dia, em que a Luz do Mundo está prestes a chegar, agrade-
cemos as pequenas chamas nas nossas vidas, o calor entre os 
irmãos na Fé e pedimos pelos que no futuro vão ser contempla-
dos com estes Milagres.

ouve 
esta música
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24 DEZEMBRO

“Senhor, nesta Noite Santa, depositamos diante de Tua manje-
doura todos os sonhos, todas as lágrimas e esperanças contidas 
em nossos corações.

Pedimos por aqueles que choram sem ter quem lhes enxugue 
uma lágrima. Por aqueles que gemem sem ter quem escute seu 
clamor.

Suplicamos por aqueles que Te buscam sem saber ao certo onde 
Te encontrar.

Para tantos que gritam paz, quando nada mais podem gritar.

Abençoa, Jesus-Menino, cada pessoa do planeta Terra, colocan-
do em seu coração um pouco da luz eterna que vieste acender na 
noite escura de nossa fé.”24
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25 DEZEMBRO

“(…)Disse-lhes o Anjo: «Não temais, porque vos anuncio uma 
grande alegria para todo o povo: nasceu-vos hoje, na cidade de 
David, um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: 
encontrareis um Menino recém-nascido, envolto em panos e 
deitado numa manjedoura».

Imediatamente juntou-se ao Anjo uma multidão do exército 
celeste, que louvava a Deus, dizendo: «Glória a Deus nas alturas e 
paz na terra aos homens por Ele amados».

Quando os anjos se afastaram dos pastores em direção o Céu, 
começaram estes a dizer uns aos outros: «Vamos a Belém para 
vermos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer»(…) “

Lucas 2, 4-16

Neste dia de Natal, em que celebramos o Teu nascimento, 
concede-nos o dom de acolher-te no nosso coração e adorar o 
Deus Menino na pobreza e humildade do presépio. Permite-nos 
ser portadores desta grande notícia, para que possamos partilhar 
a alegria deste dia com quem mais amamos e levar a Luz e a Paz 
do Menino Jesus aos que mais precisam. Agradecemos todo o 
Teu amor e por ter-te connosco todos os dias da nossa vida.
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