
Abertura
Leitor/a: Neste nosso 4º encontro de reflexão 
e oração em preparação para o Natal, somos 
convidados a continuar em atitude de espera, 
preparando os caminhos, para que o Senhor 
venha nascer em nossos corações, nos levan-
do a uma verdadeira conversão. 
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. Amém.

Leitor/a: Os cânticos do advento são sempre 
um convite de acolhida ao próximo e de con-
versão pessoal. Com esta disposição em cele-
brar bem o Natal, cantemos:
Todos (canto): O tempo vai passando sutilmen-
te / De repente, a gente lembra que o Natal já 
vai chegar / É preciso parar, é preciso lembrar 
/ Que Cristo veio para nos salvar / 2. O meu 
Natal seria uma prece, se eu pudesse / em ale-
gria todo pranto transformar / Ele veio salvar, 
todo o pranto enxugar / tornou-se gente para 
humanizar.

Leitor/a: Jesus, fonte de salvação e exemplo 
das virtudes que precisamos para crescer em 
um lar harmonioso, olhai por nós e por todos 
aqueles que têm a responsabilidade de pro-
ver o sustento e a educação de suas famílias, 
e promover a boa convivência, a exemplo de 
vossa família em Nazaré.
Todos: Pai Nosso; Ave Maria; Glória ao Pai...

Anúncio
Leitor/a: Estamos vivenciando, com toda a 
Igreja, um tempo especial. É o Advento, tempo 
de preparação para o Natal. E já estamos na 2ª 
semana. Este é um tempo propício para cada 
um de nós reafirmar sua fé num Deus que quis 
nascer como ser humano, viver numa família 
e na sociedade de seu tempo, enfrentar todos 
os obstáculos daquela época, sem se desviar 
do cumprimento da vontade do Pai em salvar 
a humanidade.
Todos: Senhor, ajuda-nos a preparar bem o 
caminho para te receber em nossa vida, e 
para te encontrar sempre que te buscamos. 
Amém!

Nosso Presépio
Leitor/a: Hoje, nosso presépio, representando 
nosso coração acolhedor, vai receber o berço 
de Jesus. Lembra a manjedoura onde Jesus foi 
colocado por sua mãe, assim que nasceu em 
Belém.
(Alguém da família coloca o berço no presépio. Durante a 
semana, também poderá ser preparada uma estradinha que 
leva até o berço)

Todos (canto): Refrão: Natal é vida que nasce. / 
Natal é Cristo que vem. / Nós somos o seu 

Preparai o 
caminho do 

Senhor 
(Lc 3,4)

Ambiente: 
- Na porta de entrada da casa: Deixar pronto o berço que 
fará parte do presépio.

- Sobre a mesa: 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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presépio, / a nossa casa é Belém. / 1. Deus 
se tornou nossa grande esperança / e como 
criança no mundo nasceu. / Por isso, vamos 
abrir nossa porta, / pra Cristo o que importa é 
conosco viver.

Em sintonia 
com Deus
Leitor/a: Para bem celebrar o nascimento de 
Jesus em nossa família, é muito importante 
que fiquemos atentos ao que nos fala o Evan-
gelho sobre os caminhos a serem preparados 
para vinda do Nosso Salvador. Preparemo-nos 
para ouvir a Palavra de Deus, cantando:
Todos: Chegou a hora de sonhar de novo, 
de tornar-se povo, e se fazer irmão. / Che-
gou a hora que ligeiro passa, / de ganhar 
a graça pela conversão. Refrão: /: Meu caro 
irmão, olha pra dentro do teu coração. / Vê 
se o Natal se tornou conversão e te ensinou 
a viver :/

Proclamação da Palavra
Leitor/a: (Pega a Bíblia que está sobre a mesa e proclama 
Lc 3,1-6)

(Quem proclamou a Palavra recoloca a Bíblia em seu lugar, no 
presépio)

Meditação
Leitor/a: Vamos relembrar algumas das frases 
do texto que ouvimos, para que se afirmem 
em nossa mente:
Todos: (Ler pausadamente)

• Deus enviou sua palavra a João, filho 
de Zacarias, no deserto.

• João percorreu toda a região do Jor-
dão, pregando um batismo de conver-
são para o perdão dos pecados.

• Esta é a voz daquele que grita no de-
serto: preparem o caminho do Senhor, 
endireitem suas estradas para o Se-
nhor.

• Todo vale será aterrado, toda monta-
nha e colinas serão rebaixadas; os ca-
minhos tortos serão endireitados e os 
esburacados serão aplainados.

• Todos verão a salvação de Deus.
(O que João Batista esperava das pessoas que o ouviam? 
O que estas mesmas frases podem significar para a vida da 
gente, hoje?)

Oração
Leitor/a: Tendo ouvido e refletido o texto bí-
blico, peçamos que Deus abençoe o esforço 
de nossa família em preparar bem o caminho 
para que Jesus chegue em nossa vida. E, tam-
bém, para que outros possam chegar a Jesus 
através de nós.
Todos: Preparemos o caminho do Senhor.

Leitor/a: Senhor Deus, que nossas reflexões 
em preparação ao nascimento de teu Filho 
Jesus possam nos indicar qual é o verdadeiro 
caminho que devemos seguir.
Todos: Preparemos o caminho do Senhor.

Leitor/a: Senhor Deus, ajuda-nos a preparar 
nossa família, através de sincera conversão e 
verdadeira busca, para recebermos com muito 
amor e espírito aberto, nosso Salvador.
Todos: Preparemos o caminho do Senhor. 

Leito/a: Senhor Deus, que diante de teu pro-
jeto em salvar o mundo do pecado, sintamo-
-nos totalmente acolhidos por Jesus e deseje-
mos nos libertar da escravidão do egoísmo, do 
pecado e da morte.
Todos: Preparemos o caminho do Senhor.

Leitor/a: Senhor Deus, que ao acolhermos teu 
Filho Jesus em nossa vida e em nossa casa, te-
nhamos disposição e coragem para enfrentar os 
desafios deste tempo que estamos vivendo.
Todos: Preparemos o caminho do Senhor.

Novo olhar
Leitor/a: Diante da pregação de João Batista 
que ouvimos hoje, perguntemo-nos: quais as 
mudanças que eu posso fazer em minha vida 
para ser melhor cristão/cristã, em relação a:

• Vida em família;
• Vida de oração;
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• Relacionamento com os vizinhos;
• Solidariedade com os menos favoreci-

dos;
• Proteção à natureza;
• Participação na comunidade;
• Envolvimento em projetos para trans-

formação social.

Deus nos 
abençoe
Leitor/a: No final do nosso encontro, agra-
deçamos a Deus a oportunidade de estarmos 
reunidos em família para rezar, alimentar a 
nossa fé, e nos prepararmos para ter um Feliz 
e Santo Natal.
Todos: Obrigado, Senhor.

Leitor/a: E peçamos a Deus que derrame sobre 
nós suas bênçãos e sua graça. 
Todos: Que assim seja! Amém!

Leitor/a: Abençoa Senhor, nossas famílias e as 
famílias de todos os que sofrem pelas situa-
ções difíceis que estão vivenciando por causa 
de doenças, pobreza, perda de familiares e por 
tantas outras razões.
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. Amém!


