
Abertura
Leitor/a: Estamos reunidos em família para 
nos unirmos em oração. Hoje rezaremos o 
nosso terceiro encontro.
Todos: “Só em Deus a minha alma repousa, 
porque dele vem a minha salvação”. (Sl 62,2)

Leitor/a: Como família, por quais intenções 
rezaremos hoje? (apresentar as intenções) Iniciemos 
nosso encontro orante, fazendo o sinal da 
Cruz:
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. Amém!

Leitor/a: A luz de Cristo, que esperamos nes-
te advento, enxugue todas as lágrimas, acabe 
com todas as trevas, console quem está triste 
e encha nossos corações da alegria de prepa-
rar sua vinda neste novo ano de graça!
Todos: Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito 
Santo, como era no princípio, agora e sem-
pre. Amém!

Anúncio
Leitor/a: Como Igreja, estamos iniciando o 
tempo litúrgico do Advento. Diz-nos o Papa 
Francisco: “O Advento é o tempo que nos é con-
cedido para acolher o Senhor que vem ao nosso 
encontro; também para verificar o nosso desejo 
de Deus, para olhar em frente e nos preparar 
para a volta de Cristo”.
Todos: Vinde, Senhor, e não tardeis!

Leitor/a: A disponibilidade de acolher Jesus 
em nosso coração e em nossa família exige 
um período de preparação.
Todos: Mostrai-nos, Senhor, a vossa mise-
ricórdia! 

Leitor/a: Advento é o tempo favorável para 
retirar de dentro do coração e de nosso lar 
tudo aquilo que nos afasta de Deus, esvaziar o 
coração das “imundícies”, fazer-nos próximos 
de Deus e dos irmãos.
Todos: Mostrai-nos, Senhor, a vossa mise-
ricórdia!

Leitor/a: O Advento nos enche de esperança, 
porque nos indica a possibilidade de uma Vida 
Nova em Cristo Jesus. Neste período, o brado 
do nosso coração deverá ser: VEM, SENHOR 
JESUS! 

Todos (canto): /: Vem, ó Senhor, com o teu 
povo caminhar, / Teu corpo e sangue, vida 
e força vem nos dar. :/ 1. A Boa Nova pro-
clamai com alegria. / Deus vem a nós, Ele nos 

A libertação 
está próxima 

(Lc 21,28)

Ambiente: 
- Na porta de entrada da casa: Deixar prontos os objetos 
que farão parte do presépio a partir de hoje: material para 
a gruta, pequenas plantas, grama, animais, imagem de pa-
stores...

- Sobre a mesa: A Bíblia do presépio, aberta na página onde 
se encontra o texto a ser lido, vela acesa e um vaso de flores.
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salva e nos recria. / E o deserto vai florir e se 
alegrar. /: Da terra seca, flores, frutos vão 
brotar. :/

Nosso Presépio
Leitor/a: Iniciando o tempo do advento, hoje 
nosso presépio começará a ganhar forma mais 
visível. Vamos colocar alguns elementos que 
lembram o lugar onde Jesus nasceu: gruta, 
pequenas plantas, grama, animais, imagem de 
pastores...
(Os objetos citados poderão ser colocados junto à arvore e 
organizados durante a semana)

Em sintonia 
com Deus
Proclamação da Palavra
Leitor/a: A consciência da libertação e a per-
severança na missão brotam da intimidade 
com a Palavra de Deus. “Quanto a mim e à mi-
nha família, nós serviremos ao Senhor”. (Js 24, 15)

Todos: Transforma a nossa família segundo 
a Tua palavra.

Leitor/a: (Pega a Bíblia que está sobre a mesa e proclama 
Lc 21,25-28.34-36)

(Após proclamada a Palavra, coloca a Bíblia perto da árvore 
do presépio. Pode-se recordar o que foi lido e dizer com as 
próprias palavras)

Meditação
Leitor/a: No Evangelho de hoje, Jesus, o Mes-
sias filho de Davi, anuncia a todos os que se 
sentem prisioneiros: “levantai-vos e erguei a 
cabeça, porque a vossa libertação está próxi-
ma”.
Todos: O Senhor há de vir com poder. Todos 
verão a sua glória!

Leitor/a: Cairá o mundo velho no qual esta-
mos presos. Em seu lugar, nascerá um mundo 
novo, onde conheceremos a liberdade e a vida 
em plenitude.
Todos: O Senhor há de vir com poder. Todos 
verão a sua glória!

Leitor/a: Fiquemos atentos. Precisamos aco-
lher o Filho do Homem que nos trará a semen-
te do novo mundo. É preciso que o reconhe-
çamos, pois só assim saberemos identificar os 
seus apelos, e teremos com Ele a coragem de 
sermos sinais de justiça e de paz. 
Todos: O Senhor há de vir com poder. Todos 
verão a sua glória!

Oração
Leitor/a: Que ao acolher Jesus, o Filho do Ho-
mem, que virá com “grande poder e glória”, te-
nhamos ânimo de levantarmos a cabeça dian-
te dos desafios do tempo presente. 
Todos: Vinde, Senhor Jesus! Ficai conosco!

Leitor/a: Jesus nos propõe um projeto de 
salvação e libertação, e o manifesta em suas 
palavras e nos seus gestos. Sintamo-nos inte-
gralmente acolhidos, e desejemos ser libertos 
da escravidão do egoísmo, do pecado e da 
morte.
Todos: Vinde, Senhor Jesus! Ficai conosco!

Leitor/a: Que os sinais catastróficos, presen-
tes na natureza e em nossa vida, não nos ame-
drontem, mas nos façam perceber que preci-
samos ter atitudes de mais cuidado e respeito 
com a Casa Comum e com tudo e todos que 
dela fazem parte.
Todos: Vinde, Senhor Jesus! Ficai conosco!

Novo olhar
Leitor/a: “Levantai-vos!”, diz-nos Jesus. Só po-
derão esperar aqueles que olharem no hori-
zonte. A fadiga nos adormece. Faz-nos perder 
a esperança.
Todos: Venha a nós, Senhor, o vosso Reino!

Leitor/a: “Erguei a cabeça!”, diz-nos Jesus. Só 
poderemos esperar, se nos mantivermos de 
pé, prontos para seguir adiante e construirmos 
com Deus um futuro melhor.
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Todos: Venha a nós, Senhor, o vosso Reino!
Leitor/a: “Ficai atentos!”, diz-nos Jesus. Só po-
dem esperar aqueles que permanecem aten-
tos aos sinais que Deus não cessa de revelar.
Todos: Venha a nós, Senhor, o vosso Reino!

Leitor/a: “Orai a todo momento”, diz-nos Je-
sus. Só poderemos esperar quando nos tor-
namos amigos de Deus, e soubermos dialogar 
na intimidade com o Pai. Rezemos:
Todos: Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao 
Pai

Deus nos 
abençoe
Leitor/a: Chegando no final do nosso encon-
tro, queremos agradecer a Deus a oportuni-
dade de estarmos reunidos e alimentarmos 
nossa fé em família. “Família que reza unida, 
permanece unida”.
Todos: Ó Deus fiel, bendito és tu pelas pa-
lavras de esperança que revelaste a nós por 
meio de Jesus Cristo. Que iluminados por 
tuas palavras, ergamos a cabeça, mesmo 
nos momentos menos felizes. Nós te pedi-
mos que o teu Espírito nos mantenha vigi-
lantes e em oração perseverante, para que 
possamos estar firmes na presença do teu 
Filho Jesus, quando vier com grande poder 
e glória. Amém.

Leitor/a: Abençoe-nos o Deus todo podero-
so, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém!


