
Abertura
Leitor/a: Hoje, nossa família se reúne para 
mais um encontro fraterno. Motivados pela 
fé, queremos continuar a caminhada que ini-
ciamos na última semana. Queremos celebrar 
bem o Advento e o Natal do Senhor.
Todos (canto): /: Nossa novena será abençoa-
da, pois o Senhor vai derramar o seu amor. 
:/ /: Derrama, ó Senhor! Derrama, ó Senhor! 
Derrama sobre nós o teu amor! :/
Leitor/a: Iniciemos este encontro ‘Em nome 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo!’
Todos: Amém! Cristo é a nossa esperança! 
Cristo é a razão da nossa alegria! Ele é o 
nosso Rei e Senhor!
Leitor/a: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito 
Santo!
Todos: Como era no princípio, agora e sem-
pre. Amém!

Anúncio
Leitor/a: No domingo passado, nós celebra-
mos a grande Solenidade de Jesus Cristo Rei 
e Senhor do Universo. Nem todo o sofrimento 
e humilhação pelos quais passou, fizeram com 
que Jesus perdesse sua dignidade de Rei. Ele 
é o Rei dos reis porque sua autoridade está 
fundada no Amor; aquele Amor que leva a dar 
a vida em favor dos irmãos.
Todos: Senhor, Jesus, ensina-nos a viver o 
amor que se faz doação!

Nosso Presépio
Leitor/a: Na semana passada, colocamos no 
lugar onde será feito o presépio, uma árvore 
viva. Hoje, quando Jesus diz “quem é da verda-
de escuta a minha voz”, vamos colocar, após a 
proclamação da Palavra, junto àquela árvore, 
a Bíblia que contém os ensinamentos de Deus 
para a nossa vida. A Bíblia também fará parte 
do nosso presépio.

Em sintonia 
com Deus
Proclamação da Palavra
Leitor/a: Nossa família é chamada a ser uma 
verdadeira ‘Igreja doméstica’ e ‘casa da Palavra’. 
Aqui vivemos como cristãos, verdadeiros discí-
pulos de Cristo. Por isso, não podemos deixar 
de ouvir a Palavra de Deus. O texto que ouvire-
mos está no Evangelho de Jesus segundo São 
João 18,33b-37.
Todos: Glória a vós, Senhor!
Leitor/a: (Toma a Bíblia que está sobre a mesa e proclama 
Jo 18,33b-37)

Aquele 
que é da 
verdade 
escuta a 

minha voz 
(Jo 18,37)

Ambiente: 
- Sobre a mesa: Uma imagem de Jesus, uma vela acesa, um 
vaso de flores e a Bíblia já aberta na página onde se encontra 
o texto a ser lido hoje.
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(Tendo-se ouvido o texto, pode-se recordar o que foi lido e 
partilhar com as próprias palavras. Após ter proclamado a Pa-
lavra, coloca a Bíblia perto da árvore. Ela também fará parte 
do presépio)

Meditação
Leitor/a: Recordamos, hoje, uma cena daquele 
injusto processo que condenou Jesus à morte 
de cruz. Diante do governador romano Pôncio 
Pilatos, Jesus não se intimidou e reafirmou sua 
autoridade divina: “O meu Reino não é daqui”.
Todos: O Reino de Jesus é serviço aos ir-
mãos. Ele veio para servir!
Leitor/a: Sim, o Reino de Jesus não se baseia 
em poder, vanglória, títulos, opressão, esque-
mas de dinheiro, força das armas e tudo o 
mais que conhecemos muito bem. O seu Rei-
no é amor, é justiça, é solidariedade, é miseri-
córdia... Seu Reino é o Céu!
Todos: O Reino de Jesus é serviço aos ir-
mãos. Ele veio para servir!
Leitor/a: Ele permanece fiel ao seu Pai do Céu. 
E está disposto a dar a sua vida por amor à 
humanidade! Ele toca os nossos corações e 
produz em nós vida e liberdade.
Todos: O Reino de Jesus é serviço aos ir-
mãos. Ele veio para servir!
Leitor/a: Ele não vem impor nada. Ele propõe 
uma vida nova, fundada na lógica do amor. 
Como disse: “Eu vim para todos tenham vida, e 
a tenham em abundância!” (Jo 10,10)

Todos: O Reino de Jesus é serviço aos ir-
mãos. Ele veio para servir!

Oração
Leitor/a: No próximo Domingo, iniciaremos o 
Advento. Logo será o Natal! Queremos deixar 
nosso coração bem preparado para acolher o 
Rei Menino. Nossa casa será a Gruta de Belém. 
Seria muito bom se toda a nossa família cele-
brasse bem este tempo especial.
Todos: Bendito seja o Deus da vida, a quem 
esperamos com toda a ternura de coração!
Leitor/a: Senhor Jesus, nós vos louvamos por 
todos os dons. Sendo verdadeiramente Rei, 
viestes instaurar o vosso Reino aqui no meio 
de nós. 
Todos: Bendito seja o Deus da vida, a quem 
esperamos com toda a ternura de coração!
Leitor/a: Juntos com José e Maria, queremos 
vos servir de coração puro e generoso. 
Todos: Fazei de nós, instrumentos do vos-
so Amor, para que o vosso Reino cresça em 
nossa sociedade. Amém.
(Antes de rezar o Pai Nosso e as 3 Ave Marias, pode-se apre-
sentar as intenções a Deus)

Todos: Pai Nosso... Ave Maria(3x) ... Glória 
ao Pai...

Novo olhar
Leitor/a: Antes de concluirmos nossa Oração 
em Família, uma perguntinha: o que este tema 
nos sugere viver? Qual ou quais gestos de 
amor podemos assumir para tornar mais visí-
vel o Reino de Jesus?

Deus nos 
abençoe
Leitor/a: Sobre nós, Senhor, venha a vossa 
graça, para que animados pela fé, nos empe-
nhemos em edificar o vosso Reino de amor, 
justiça e paz.
Todos (canto): /: Abençoa, Senhor as famílias. 
Amém! / Abençoa, Senhor, a minha tam-
bém! :/
Dirigente: Que o Senhor nos abençoe e nos 
guarde! Que esta bênção chegue a todos os 
nossos familiares, amigos e vizinhos! 
Todos: Em nome do Pai...
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