
A Caminho do Natal

Dirigente: Reunimo-nos nesta casa, e unimo-
-nos em oração, agradecendo ao Deus da vida 
e do amor a graça de estarmos aqui, a bên-
ção que nos concede e a esperança que brota 
desta preparação para a celebração do santo 
Natal. Invoquemos nosso Deus:
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. Amém!

Dirigente: Neste tempo do Advento, somos 
convidados a buscar a luz de Jesus que brilhará 
no Natal. Que esta luz reacenda a esperança e 
ilumine nossa jornada de vida. Com o Salmo 25 
(Sl 25, 4-5.9-10), rezemos pedindo que Deus nos 
conduza em seus caminhos.
Leitor/a 1: “Faz-me conhecer, Senhor, os teus 
caminhos; ensina-me as tuas veredas. Dirige-
-me na tua verdade e ensina-me, pois, tu és o 
Deus da minha salvação”. 
Todos: Tu és, Senhor, o caminho, a verdade 
e a vida!
Leitor/a 2: “Ele guia os pobres segundo a jus-
tiça, ensina aos humildes os seus caminhos. 
Todos os caminhos do Senhor são misericór-
dia e verdade para os que guardam sua alian-
ça e seu testemunho. Meus olhos estão sem-
pre voltados para o Senhor”.
Todos: Tu és, Senhor, o caminho, a verdade 
e a vida!

Leitor/a 3: O Papa Francisco nos fala: “O Ad-
vento é o tempo que nos foi dado para acolher 
o Senhor que vem ao nosso encontro, para re-
conhecê-lo nos irmãos e para aprender a amar. 
Ele voltará a nós na festa do Natal, quando fi-
zermos memória da sua vinda histórica na hu-
mildade da condição humana. Mas vem dentro 
de nós todas as vezes que estamos dispostos a 
recebê-lo”. 
Todos (Canto): /: Deixa a luz do céu entrar, dei-
xa a luz do céu entrar. Abre bem as portas 
do teu coração e deixa a luz do céu entrar :/

A Luz que irradia 
o Amor de Deus

Dirigente: Jesus é a luz que se faz presente 
entre nós e nos revela o grande amor de Deus.
Todos: Jesus nos fala: “Eu vim ao mundo 
como luz, para que todo aquele que crê em 
mim não permaneça nas trevas.” (Jo 12,46)

Dirigente: Na medida que, a cada semana, va-
mos acendendo uma vela em nossos encon-
tros, percebemos como espera de Jesus vai 
iluminando nossas vidas. 
(Acender a 2ª vela da Coroa do Advento)

Todos (Canto): A segunda vela acesa vem a 
vida clarear. Rejeitemos, pois, as trevas. É Je-
sus quem vai chegar. Refrão: No Advento a tua 
vinda nós queremos preparar. Vem, Senhor, 
que é o Teu Natal, vem nascer em nosso lar.

A Palavra veio 
morar entre nós

Proclamação da Palavra
Dirigente: A Palavra de Deus que vamos ouvir 
é um convite a caminharmos sempre na busca 
da conversão e do crescimento de nossa fé. 
Preparemo-nos para ouvir esta Palavra, can-
tando:
Todos (Canto): /: Fala, Senhor, fala da vida. Só 
tu tens palavras eternas, queremos ouvir :/

A busca que muda 
até deserto 

(Mt 3,1-12)

Ambiente: A Bíblia aberta no texto bíblico 
deste encontro, um pano roxo ou lilás (se tiver 
em casa) e a Coroa do Advento com uma vela 

acesa e três apagadas.

2ª Semana do Advento - 04 a 10/12



Leitor/a: (Proclama Mateus 3,1-12)
(Momento de silêncio)

Reflexão 
Dirigente: Nosso encontro de hoje tem como 
tema “a busca que muda até o deserto”. Que 
busca é esta? É a busca do verdadeiro Deus e 
de sua Verdade. Quem busca o Senhor trans-
forma a sua vida. Quem acolhe o Senhor, enche 
de sentido o seu viver. Aos que o procuravam 
no deserto, João Batista proclamava: “Conver-
tei-vos, pois o Reino dos Céus está próximo”!
Todos: Senhor de bondade e misericórdia, 
liberta-nos de todo o mal.

Dirigente: Relembremos alguns aspectos da 
Palavra que ouvimos:
Leitor/a 1: No deserto, João Batista anuncia a 
vinda de Jesus e o batismo que ele realizará. 
Leitor/a 2: João Batista anunciava que os ca-
minhos deviam ser preparados; que os cami-
nhos tortos deviam ser endireitados.
Leitor/a 3: Aos que queriam o batismo sem 
mudar de vida, João Batista era até severo. Di-
zia-lhes: “Produzi frutos que mostrem a vossa 
conversão! O machado já está posto à raiz das 
árvores. Toda árvore que não der fruto será 
cortada e jogada ao fogo”.
Dirigente: Vamos, pois, conversar:
- O que esta Palavra diz para nossas vidas?
- Qual a relação com a preparação do Natal de 
Jesus?
Leitor/a 1: Este é um tempo que o Senhor nos 
oferece para renovarmos nossa adesão a Je-
sus Cristo, eliminando de nosso coração tudo 
o que nos afasta dele. Seu Reino se manifesta 
em nós por meio de nossas ações de conver-
são, perdão, amor, serviço ao outro, paciência, 
harmonia e paz.
Todos: Venha a nós, Senhor, teu Reino de 
amor e paz.

Leitor/a 2: Precisamos ser, como João Batista, 
uma voz que clama no deserto de tantas pes-
soas que vivem na falta de fé e de sentido da 
vida. Que produzem os espinhos da injustiça 
e da indiferença. Que seguem afastadas dos 
caminhos do Senhor.
Todos: Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis 
ao teu chamado. Faze com que nos torne-
mos cada vez mais humanos na relação com 
nossos irmãos, ajudando-os em suas neces-
sidades. Amém!

Oração
Dirigente: A Palavra veio morar no meio de 
nós. A Grandeza do Natal deve perpassar o 
cotidiano de nossas vidas. Que este tempo de 
preparação para o Natal nos impulsione a vi-
vermos intensamente nossa fé e a celebrarmos 
a alegria da Boa Notícia que é Jesus. Rezemos:
Todos: Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao 
Pai...

Compromissos
Dirigente: Vamos conversar um pouco mais 
nos perguntando:
A partir da Palavra que ouvimos, como pode-
mos endireitar os caminhos, ou que mudanças 
devemos realizar:
- no convívio familiar;
- na relação com a comunidade;
- em relação aos irmãos mais necessitados e 
pessoas doentes; 
(Momento de partilhas)

A Bênção que brota 
do Coração de Deus

Dirigente: Abençoa, Senhor, as nossas famí-
lias e a nossa comunidade, e dá força e cora-
gem a todas as pessoas que estão passando 
por situações difíceis, para que nunca percam 
a esperança.
Leitor/a 3: Que o Deus de Bondade nos ilumi-
ne com o advento do seu Filho Jesus, e derra-
me sobre nós as suas bênçãos.
Todos: Amém!
Leitor/a 1: Que durante nossa vida, ele nos 
torne firmes na fé, alegres na esperança e de-
dicados na caridade. 
Todos: Amém!
Dirigente: Maria, que se colocou como ser-
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va do Senhor e abriu seu coração para a sua 
graça, nos anuncia a vinda de Jesus. Que ela 
acompanhe nossos passos e nos proteja.
Todos (Canto): Ensina teu povo a rezar, Maria 
Mãe de Jesus. Que um dia teu povo desper-
ta e na certa vai ver a luz. Que um dia teu 
povo se anima e caminha com teu Jesus. 1. 
Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria 
mulher, /: Ensina a teu povo o teu jeito de ser 
o que Deus quiser :/
Dirigente: Que o Senhor nos bendiga e nos 
guarde! Que o Senhor faça resplandecer sua 
face sobre nós e nos conceda a sua graça! Que 
o Senhor volte a sua face sobre nós e nos dê a 
paz! Abençoe-nos Deus Todo Poderoso, Pai e 
Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém.
Dirigente: Louvado seja Nosso Senhor Jesus 
Cristo.
Todos: Para sempre seja louvado.


