
Abertura
Leitor/a: Estamos hoje iniciando uma nova 
caminhada de Oração em Família com este 
roteiro que nos ajudará a vivermos melhor 
os tempos do Advento e do Natal. Começa-
mos já, um pouco antes do advento, para que 
nesta semana e na próxima, vivenciemos dois 
momentos importantes na vida de Jesus, com 
olhar atento à realidade que nos cerca. Inicie-
mos com o sinal de nossa salvação:
Todos: Em nome do Pai...

Leitor/a: Seja-nos dada a graça de vivermos 
uma vida santa, na certeza de que Deus nos 
ama, e derrama sobre nós e nossa casa as suas 
divinas bênçãos. 
Todos (canto):  Deus nos abençoe, Deus nos 
dê a paz. / A paz que só o amor é que nos 
traz, / a paz que só o amor é que nos traz. 
/ 1. A paz na nossa vida, no nosso coração e 
a bênção para toda criação. / A paz na nossa 
vida, no nosso coração e a bênção para toda 
criação.

Anúncio
Leitor/a: Domingo, dia 14, foi o Dia Mundial 
dos Pobres. O Papa Francisco instituiu o Dia 
Mundial dos Pobres, no final do Jubileu Extra-
ordinário da Misericórdia, em 2016. Este já é o 
5º ano que o Dia do Pobre é celebrado. 
Todos: O Dia do Pobre não é uma data para 
ser comemorada, mas para nos fazer lem-
brar que, diante da realidade de pobreza 
que atinge tanta gente, não podemos ficar 
indiferentes.

Nosso Presépio
Leitor/a: A partir de hoje e nas próximas oito 
semanas, nossa família estará fazendo uma 
Novena. Será um encontro por semana. Ao 
longo das semanas, vamos montar o presépio 
em nossa casa. Hoje, colocamos no lugar onde 
vai ser preparado o presépio, uma árvore viva. 
Esta árvore viva será a árvore de nosso presé-
pio. 
(Alguém da família introduz a árvore colocando-a no lugar 
onde vai estar o presépio)

• Ter o cuidado de regar a planta, 
enquanto estiver compondo o 
presépio, para que não seja pre-
judicada.

• Ao final dos nove encontros com 
este roteiro, em sinal de grati-
dão à natureza e de nosso com-
promisso com o seu cuidado, a 
planta poderá ser transplantada, 
conforme sua espécie, num jar-

O pobre, 
Sacramento 
de Cristo na 

terra!

Ambiente: 
- Na porta de entrada da casa: deixar preparada uma 
muda de árvore já pronta para plantio. Pode ser uma árvore 
frutífera, ou florífera, ou nativa da mata atlântica. Esta será a 
árvore do presépio que será montado ao longo da Novena.

- Sobre a mesa: Bíblia aberta na página onde se encontra o 
texto a ser lido, vela acesa e um vaso de flores.
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dim, ou num pomar, ou num lo-
cal público apropriado. (área verde, 
área de preservação permanente, próximo a 
uma nascente d´água etc.)

Em sintonia 
com Deus

Proclamação da Palavra
Leitor/a: O Dia do Pobre tem o lema “Sempre 
tereis pobres entre vós”. O Papa o retirou do 
Evangelho de Marcos. Vamos ouvir a passa-
gem do Evangelho onde se encontra esta afir-
mação de Jesus.
Leitor/a: (Pega a Bíblia que está sobre a mesa e proclama 
Mc 14,3-9)

(Tendo-se ouvido o texto, pode-se recordar o que 
foi lido e partilhar com as próprias palavras)

Meditação
Leitor/a: Jesus afirmou “sempre tereis pobres 
entre vós”, poucos dias antes da Páscoa, en-
quanto jantava na casa de Simão, chamado “o 
leproso”, e uma mulher derramou perfume de 
nardo sobre sua cabeça. Alguns ensinamen-
tos que podemos tirar deste texto, segundo o 
Papa Francisco, podem ser estes:
Leitor/a: Judas condenou a atitude da mu-
lher, argumentando que o dinheiro gasto com 
o perfume poderia ter sido oferecido para os 
pobres. Na verdade, estava pensando “se esse 
dinheiro todo gasto com o perfume tivesse sido 
oferecido para a caridade, eu poderia desviar 
grande parte sem que ninguém percebesse”. 
Todos: Deus abomina todo roubo e a indi-
ferença, pois são causas de sofrimento para 
muita gente.

Leitor/a: Dizer “sempre tereis pobres entre vós” 
é fazer um forte questionamento às tantas for-
mas de desordem moral, política e social que 
geram sempre novas formas de pobreza e co-
locam a culpa nos próprios pobres; e geram 
indiferença, aversão e exclusão.
Todos: Deus abomina todo roubo e a indi-
ferença, pois são causas de sofrimento para 
muita gente.

Leitor/a: Jesus, o mais pobre dentre os pobres, 
em nome de todos os que sofrem, aprova e 
aceita o gesto daquela mulher que representa 
a sensibilidade de quem é capaz de perceber 
o sofrimento da outra pessoa, e se aproxima 
para ajudar.
Todos: Os pobres são sacramento de Cristo; 
representam a sua pessoa e apontam para 
Ele.

Leitor/a: Os pobres nos evangelizam enquan-
to nos fazem encontrar Cristo neles. Deste 
modo de enxergar o pobre, brota o modo de 
agir em relação aos pobres: não se trata só de 
emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas, 
mas também de ir até eles, escutá-los, saber 
como se sentem, fazer-se amigos.
Todos: Os pobres são sacramento de Cristo; 
representam a sua pessoa e apontam para 
Ele.

Oração
Leitor/a: A oração do Pai Nosso que Jesus nos 
ensinou é a oração do pobre. Começa com 
um louvor a Deus e o compromisso com a sua 
vontade que é “a vida plena para todos”. Segue 
com a apresentação a Deus das necessidades 
e preocupações do dia a dia: o alimento, o 
perdão, as tentações, e o mal da condenação. 
Rezemos:
Todos: Pai Nosso...

Leitor/a: Senhor, desperta nossa sensibilidade 
diante das realidades de sofrimento de tantas 
pessoas, em quem também tu sofres.
Todos: O amor e a caridade são o melhor 
que temos a oferecer-te, Senhor, através 
dos irmãos que socorremos no caminho. 
Pai Nosso...

Leitor/a: Senhor, que também nós derrame-
mos o caro perfume de nardo puro do amor 
e compaixão entre irmãos necessitados, em 
quem estás presente.
Todos: O amor e a caridade são o melhor 
que temos a oferecer-te, Senhor, através 
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dos irmãos que socorremos no caminho. 
Pai Nosso...

Novo olhar
Leitor/a: A afirmação “sempre tereis pobres 
entre vós”, lema escolhido pelo Papa para o 
Dia Mundial dos Pobres, é um convite que Je-
sus nos faz a não perdermos de vista a oportu-
nidade de fazermos sempre o bem, pois “Deus 
ama a quem dá com alegria”. (2 Cor 9,7)

Deus nos 
abençoe
Leitor/a: Sobre nós, ó Deus, venha a tua graça, 
para que animados pela fé, nos empenhemos 
na construção de um mundo novo a serviço da 
vida e do bem comum. 
Todos: Amém!

Leitor/a: Abençoa nossas famílias, a todos os 
que estão sofrendo por alguma situação difí-
cil, e a cada um de nós. Ele que é Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém!
Todos (canto): Nossa alegria é saber que um 
dia / Todo esse povo se libertará. /: Pois Jesus 
Cristo é o Senhor do mundo, / Nossa espe-
rança realizará. :/ 2. Jesus manda libertar os 
pobres / E ser cristão é ser libertador. /: Nas-
cemos livres pra crescer na vida, / Não pra 
ser pobres, nem viver na dor. :/ 3. Vendo no 
mundo tanta coisa errada, / A gente pensa em 
desanimar. /: Mas quem tem fé ele está com 
Cristo / Tem esperança e força pra lutar. :/


