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

T: Para sempre seja louvado! Amém!

D: Nós, em família, fizemos uma bela caminhada até 
aqui. O Advento vai chegando ao seu final, porque 
o Natal já está aí, no limiar de nossas portas. Maria, 
José e o Menino Jesus querem entrar em nossa casa e 
transformá-la em sua Belém!

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

Contextualização 
D: Este ano foi marcado pelas tribulações e desafios 
causados pela pandemia da COVID-19. Todos temos 
muitas histórias para contar sobre o que vivemos 
neste ano. Também este Advento foi diferente, não é 
mesmo? 

T: Mas o Senhor permaneceu sempre fiel ao 
nosso lado! A Igreja de Cristo está viva e pro-
clama: “Deus veio habitar entre nós!”

D: Então, com alegria e fé, rezemos:

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

Ave, Maria... Glória ao Pai...

Momento da Palavra
D: Agora, ouçamos a leitura da Palavra de Deus.
L1: (lê calmamente) Mc 10,42-45.
D: (breve pausa) Jesus percebe que havia certa dis-
puta entre os seus discípulos. Então, explicou-lhes 
que o que faz uma pessoa ‘grande’ é a capacidade que 
ela tem para amar e para servir aos demais irmãos e 
irmãs.
L2: De fato, não podemos viver no mundo isolados 
dos demais, como se fôssemos pequenas ilhas. Sería-
mos um ‘arquipélago infernal’ de tristeza e morre-
ríamos de infelicidade. Mas, não! O amor verdadeiro 
abre os nossos corações e, até, nas dificuldades, 
amplia nossa capacidade de superação.
L1: Em plena pandemia na Itália, quase todos vimos 
o Papa Francisco adentrar sozinho, sob chuva, a Praça 
de São Pedro para rezar. Naquela ocasião, ele disse: 
“À semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos 
surpreendidos por uma tempestade inesperada e 
furiosa. Demo-nos conta de estar no mesmo barco, 
todos frágeis e desorientados, mas, ao mesmo tempo, 
importantes e necessários: todos chamados a remar 
juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E, 
neste barco, estamos todos”.

T: Não podemos remar sozinhos! Jesus nos 
chama para vivermos em fraternidade!

A nossa casa
é Belém

4ª semana do Advento

20 - 23/12
Ambiente: sobre a mesa colocar a Bíblia (Mc 10,42-45),

uma vela acesa (ou quatro velas acesas na coroa do Advento)
e um pãozinho (ou uma fatia) para repartir.



L2: Jesus fez-se servidor do Reino. Por isso Ele afir-
mou: “Eu vim para servir e não para ser servido”. E 
como serviu? Amando-nos sempre, até o fim!

T (canto): “Amar como Jesus amou! /Sonhar 
como Jesus sonhou. / Pensar como Jesus 
pensou. / Viver como Jesus viveu. / Sentir o 
que Jesus sentia. / Sorrir como Jesus sorria. / 
E ao chegar ao fim do dia / eu sei que dormiria 
muito mais feliz!”

Momento da Oração
D: Junto a esta mesa, aqui em nossa casa, somos 
Igreja doméstica. Como cristãos, estamos jubilosos 
com a proximidade da celebração do Natal. Não nos 
perdemos nas expressões externas desta festa (luzes, 
presentes, comidas, Papai Noel...), pois sabemos o que 
estamos celebrando.

T: É Jesus o Senhor do Natal! E Ele quer nas-
cer dentro de nossas famílias!

D: Jesus é o Emanuel, isto é, Deus Conosco! Veio mo-
rar entre nós. Nasceu em Belém, que significa ‘Casa 
do Pão’. Justamente, Ele, o Pão do Céu, veio alimen-
tar nossos sonhos de fraternidade!

T: Senhor Jesus, Pão do Céu, ensina-nos a 
repartir o pão de nossas vidas!
D: Então, rezemos juntos:

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

D: Agora, vamos estender nossas mãos sobre este 
pão, e rezar: “Senhor, eis o pão sobre a mesa. É ali-
mento, mas, aqui, ele simboliza tua bênção sobre nós 
e garantia da sobrevivência dos seres humanos. Sabe-
mos que muitas pessoas passam fome, desrespeitadas 
em sua dignidade humana. Abençoa nosso trabalho, 
nossa família e a partilha de nossas vidas.” 

T: Amém! (cada um come um pedacinho)

T (canto): “Noite feliz! Noite feliz! / Ó, Senhor, 
Deus de amor! / Pobrezinho nasceu em Be-
lém. / Eis na lapa Jesus nosso bem. / Dorme 
em paz, ó, Jesus! / Dorme em paz, ó, Jesus!”

D: Como nos ensinou São João, “Deus é amor, e 

quem permanece no amor, permanece em Deus” (1Jo 
4,16). Que Deus nos abençoe e nos guarde, hoje e 
sempre! Amém. 

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