
Saudação
D: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo que vem!

T: Para sempre seja louvado! Amém!

D: Esse ano já está chegando ao seu final. E foi tudo 
tão rápido, tão diferente, tão especial. A pandemia 
nos trouxe inseguranças, mas também aprendizados e 
reflexões. Percebemos o quanto nossa vida é preciosa 
e a vida dos outros também. E que não podemos viver 
isolados; pelo contrário, auxiliando-nos mutuamen-
te somos mais fortes! Afinal de contas, somos todos 
irmãos!

T: Deus nunca nos abandonou! Em toda situa-
ção Ele permanece sempre conosco!

D: Sim. Agora, estamos iniciando uma caminhada 
de preparação para o Natal em família. Dentro dos 
protocolos de segurança, não podemos reunir nossos 
Grupos de Famílias. Mas, daqui de nossa casa, que-
remos estar em comunhão com nossos familiares, 
vizinhos e com o mundo todo!

Canto: “Natal é vida que nasce! / Natal é Cris-
to que vem! / Nós somos o seu presépio / e a 
nossa casa é Belém!”

T: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito San-
to. Amém!

Ave, Maria... Glória ao Pai...

Contextualização 
D: O Advento, em si, significa o tempo de espera de 
Alguém ou ‘algo’ que está por vir. Com toda a Igreja, 
estamos nos preparando para a vinda definitiva de 
Jesus. Ele voltará, como prometeu.
L1: “Então verão o Filho do Homem vindo nas nu-
vens com grande poder e glória. (...) Quanto ao dia e 
à hora, ninguém sabe; nem os anjos no Céu, nem o 
Filho; senão, somente o Pai” (cf Mc 13, 24-32).
D: Mas, o tempo litúrgico chamado Advento, que es-
tamos iniciando nestes dias é, também, a preparação 
para a festa da primeira vinda de Jesus, quando Ele 
nasceu em Belém! Por isso, o Natal é a celebração do 
nascimento de Jesus. 
L2: Festa tão grandiosa, precisa mesmo de prepara-
ção, de Advento! Jesus vem trazendo fé, esperança e 
amor! Vem revelar que somos todos irmãos!

T: Vamos preparar bem a nossa casa, a nossa 
família e, sobretudo, o nosso coração! 

Momento da Palavra
D: Então, ouçamos a leitura da Palavra de Deus.

T (canto): “Palavras Santas do Senhor, eu guar-
darei no coração”. (bis)

L1: (lê calmamente) Lc 10,25-37 - a parábola do bom 

Natal é vida 
que nasce

1ª semana do Advento

29/11 - 05/12
Ambiente: Sobre a mesa colocar um símbolo natalino,

a Bíblia (Lc 10,25-37) e uma vela apagada ou a coroa do Advento.



samaritano.
D: (breve pausa) Todos nós somos frutos do imenso 
amor de Deus. E, por isso, somos chamados a ter 
atitudes de misericórdia como a daquele samaritano 
da parábola que ouvimos. O próprio Deus foi mi-
sericordioso conosco e veio nos socorrer em nossas 
necessidades.
L2: Portanto, a missão da Igreja também é cuidar da-
queles que estão caídos ou feridos à beira da estrada. 
Na recente Carta-Encíclica do querido Papa Francis-
co, chamada “Fratelli Tutti”, ou seja, “Todos Irmãos”, 
ele nos convida a olharmos, também, aqueles que 
‘passaram’ pela estrada: os salteadores e os que fica-
ram mais ao longe, sem prestar socorro algum. 
D: O Papa Francisco nos questiona: com qual deles 
nos identificamos? Com os salteadores ou com aque-
les que ficaram indiferentes? Talvez, com o homem 
caído por terra? Ou com o bom samaritano?

T: Que neste Natal, o Amor encarnado abra 
nossos corações aos irmãos!

Momento da Oração
D: Então, agora, vamos acender a vela que está sobre 
a mesa. Ela representa nossa prece para que a luz do 
Menino Deus ilumine toda a humanidade.

T (canto): “Deixa a luz do Céu entrar! / Deixa a 
luz do Céu entrar! / Abre bem as portas do teu 
coração! / E deixa a luz do Céu entrar!”

L1: Senhor, nossa sociedade está cada vez mais glo-
balizada e vivemos mais conectados, mais ainda não 
estamos mais próximos dos corações. Ensina-nos a 
sermos irmãos uns dos outros, espalhando o amor.

T: Vem, Jesus, com tua luz, iluminar todo o 
mundo!

L2: Senhor, a exclusão é um pecado social que deixa 
milhões de pessoas caídas e feridas nas sarjetas de 
nossas cidades. Ensina-nos a termos um coração sen-
sível para com os sofredores.

T: Vem, Jesus, com tua luz, iluminar todo o 
mundo!

L1: Senhor, percebemos tantas formas de egoísmo 
ao nosso redor, provocando a perda do sentido de 

comunidade e de sociedade. Ensina-nos a construir 
pontes entre as pessoas e as nações, pois somos todos 
irmãos!

T: Vem, Jesus, com tua luz, iluminar todo o 
mundo!

D: Para que a nossa casa cada vez mais se torne um 
lugar de acolhida, de misericórdia e do bem querer, e 
para que o Menino Jesus nos ajude em todas as nos-
sas dificuldades, rezemos:

T: Pai Nosso... Ave, Maria... Glória ao Pai...

D: Que Deus nos abençoe e nos guarde, hoje e sem-
pre! 

T: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito San-
to! Amém!
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