
Abertura
Leitor/a: Nossa família está reunida mais uma 
vez em preparação ao Natal do Senhor. Ani-
mados pela fé, somos convidados a rever a 
nossa caminhada, perceber as nossas limita-
ções e falhas e corrigi-las, para reencontrar-
-mos o caminho.
Todos: Em nome do Pai... 

Leitor/a: O Senhor, que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a constância 
de Cristo, esteja conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo!

Leitor/a: Vivendo a expectativa da chegada de 
Jesus Cristo, anunciada por São João Batista e 
por todos os profetas, estejamos preparados 
para acolhê-lo em nossos corações.
Todos: Que a vinda do Senhor Jesus torne 
os nossos corações capazes de viver a par-
tilha com aqueles que nada têm, / a hones-
tidade e o respeito para com todos, / e a 
alegria de seguir anunciando o Cristo que 
vem. / Amém!
Todos (canto): Senhor, vem salvar teu povo das 
trevas da escravidão/ Só tu és nossa esperan-
ça, és nossa libertação! / Refrão: Vem, Senhor, 
vem nos salvar/ Com teu povo, vem cami-
nhar! (2x)

Anúncio
Leitor/a: Estamos vivendo a terceira semana 
do advento. A expectativa da chegada do Se-
nhor arde com mais intensidade ainda. É com 
este mesmo ardor que queremos preparar 
bem os nossos corações para a chegada do 
Emanuel, Deus conosco, o Senhor Jesus. 
Todos: Trilhar os caminhos de Jesus signifi-
ca viver como ele viveu: produzir frutos de 
caridade, fraternidade e solidariedade. 

Leitor/a: No caminho de espera do Filho de 
Deus, deve-nos acompanhar o desejo de con-
versão. Estarmos vigilantes na fé, na oração e 
atentos aos nossos irmãos e irmãs mais po-
bres, mais tristes, e que não podem ficar es-
quecidos. 
Todos: Vindo habitar entre nós, o Filho de 
Deus que passou pelo mundo fazendo o 
bem, nos deixa como missão amar como 
ele amou.

Produzi 
frutos que 
mostrem 

vossa 
conversão 

(Lc 3,8)

Ambiente: 
- Na porta de entrada da casa: Deixar prontas as palavras 
desenhadas que representem os frutos da vida cristã (amor, 
perdão, fé, caridade, justiça, alegria, cooperação, obediência 
etc.) e outros enfeites tradicionais que serão colocados na 
Árvore do Natal.

- 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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Nosso Presépio
Leitor/a: Muito importante o que vamos fa-
zer agora. Vamos enfeitar a árvore do presépio 
com palavras desenhadas que representam os 
frutos da vida cristã, e com outros enfeites tra-
dicionais.
(Alguém traz os “frutos” e outros enfeites, e todos ajudam a 
colocá-los na árvore)

Todos (canto): Meu caro irmão, olha pra den-
tro do teu coração. / Vê se o Natal se tornou 
conversão, / E te ensinou a viver! (2x)

Em sintonia 
com Deus
Proclamação da Palavra
Leitor/a: Neste encontro, ouviremos o anún-
cio de São João Batista que nos diz: “Produ-
zam frutos que mostrem sua conversão”. Va-
mos aclamar o Evangelho que vamos ouvir, 
cantando:
Todos (canto): Senhor, tua santa Palavra é men-
sagem de vida, / nos fala de paz. / É luz que 
ilumina os caminhos, / põe rumo nos passos, 
/ nos fala de amor. / Por tua Palavra sempre 
estarás / falando de amor e paz! (2x)

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

(Após ter proclamado a Palavra, recoloca a Bíblia no presépio. 
Pode-se recordar o que foi lido e dizer com as próprias pala-
vras)

Meditação
Leitor/a: João Batista nos lança um apelo a 
cada um de nós: devemos demonstrar com a 
vida aquilo que o coração acolheu e acredita. 
A conversão deve dar frutos.
Todos: Deus não se deixa impressionar com 
exterioridades. É em nosso interior que es-
pera encontrar sinais de conversão.

Leitor/a: São João nos ensinou que os frutos 
da nossa conversão devem se revelar com a 
partilha e a caridade (Lc 3,10); com a honesti-
dade em todas as circunstâncias, jamais opri-
mindo quem é mais fraco ou permitindo ser 
corrompido por subornos à custa dos irmãos 
e irmãs. (Lc 3,14)

Todos: Não é possível receber Jesus que 
vem até nós, sem abandonar o caminho do 
mal e do pecado, para trilhar o caminho do 
amor e da justiça.

Leitor/a: Quem recusa a conversão se exclui 
da alegria do encontro com Jesus. Jesus, po-
rém, quer encontrar e acolher a todos.
Todos: Deus, Pai de Misericórdia, que o nos-
so desejo de conversão nos ajude a correr-
mos alegres ao encontro de teu Filho Jesus, 
e um dia participemos das alegrias eternas 
junto a ti. Amém! 

Oração
Leitor/a: Que a Palavra ouvida e meditada se 
torne em nós oração. E que a nossa oração 
nos torne disponíveis à ação de Deus em nos-
sas vidas. Digamos com confiança: 
Todos: Convertei-nos, Senhor.

Leitor/a: Por nossa família e comunidade, para 
que possamos crescer sempre mais no amor 
mútuo e permanecer abertos a todos, rezemos 
ao Senhor.
Todos: Convertei-nos, Senhor.

Leitor/a: Por todos os que vivemos na obs-
curidade de uma vida pautada pelo egoísmo, 
sem considerar os irmãos sofredores e mar-
ginalizados, para que abramos o coração ao 
amor misericordioso, reconhecendo nesses ir-
mãos a presença de Cristo que vêm ao nosso 
encontro, rezemos ao Senhor.
Todos: Convertei-nos, Senhor.
Leitor/a: Por todos os batizados, para que na 
vida cristã se tornem realmente dispostos a 
viver o amor e o serviço a Deus e a todos os 
irmãos e irmãs, especialmente aos mais sofre-
dores, rezemos ao Senhor.
Todos: Convertei-nos, Senhor.
(Preces espontâneas)
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Todos: Ó Senhor Jesus, convertei a ti os nos-
sos corações, para que com um espírito re-
novado, aprendamos a dividir com nossos 
irmãos e irmãs tudo o que temos e quem 
somos; e que por nosso testemunho, torne-
mos digna de fé a nossa esperança. Vós que 
viveis e reinais para sempre. Amém!

Novo olhar
Leitor/a: As pessoas iam até São João Batis-
ta e perguntavam: “O que devemos fazer?” (Lc 
3,10), e João lhes respondia: “Quem tem duas 
túnicas, reparta-as com aquele que não tem, e 
quem tiver o que comer, faça o mesmo”. A Pa-
lavra nos provoca a reconhecermos entre nós 
aqueles que passam necessidades, ajudá-los 
sempre que possível, e lutar por um mundo 
mais justo.
 

Deus nos 
abençoe
Leitor/a: Que o Deus onipotente e misericor-
dioso nos ilumine com o advento do seu Filho, 
em cuja vinda cremos, e cuja volta esperamos, 
e derrame sobre nós as suas bênçãos. 
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. Amém!

Canto final: 1. Pelas estradas da vida, nunca 
sozinho estás / Contigo pelo caminho, Santa 
Maria vai. / Ó vem conosco, vem caminhar! 
/ Santa Maria vem! / Ó vem conosco, vem 
caminhar! / Santa Maria vem!


