
A Caminho do Natal

Dirigente: Vamos dar início a mais este en-
contro de reflexão, traçando sobre nossa fron-
te o sinal do povo cristão:
Todos: Em nome do Pai e do Filho e Espírito 
Santo. Amém! 

Leitor/a 1: A alegria toma conta de nosso 
coração por mais um Natal que vai se apro-
ximando. Nos meios de comunicação e nas 
igrejas, corais e grupos já se manifestam com 
as mais variadas canções natalinas! Este tem-
po é muito belo! Nossa alma está em festa! 
Nasceu para nós um Salvador, que é Cristo, o 
Senhor! 
Todos: Vejam: a Virgem conceberá e dará à 
luz um filho. Ele será chamado pelo nome 
Emanuel, que quer dizer: Deus está conosco! 

Leitor/a 2: No Coração de Deus, há muito 
tempo já estava planejada esta festa maravi-
lhosa e sublime, o Natal! 
Leitor/a 3: A cada dia da Criação, o Senhor 
olhava e via que tudo era bom. Certamente Ele 
já vislumbrava o dia em que enviaria o seu Fi-
lho ao mundo.
Todos: Jesus é a nossa esperança! É a razão 
de nossa alegria e de nossa gratidão!

Leitor/a 1: Já estava no seu coração de Pai, ver 
o seu filho Jesus brincando em meio aos filhos 
dos homens, pois Deus ama a humanidade. 
Leitor/a 2: Ele já tinha em seu coração o Pla-
no Salvífico, para tirar o seu povo do pecado. 
Ele amou tanto o mundo que, no tempo certo, 
enviou o seu Filho amado para salvar a huma-
nidade! 
Leitor/a 3: E quando Deus viu que já era tem-
po certo, encarregou os profetas, seus men-
sageiros, para espalharem a notícia e prepa-
rarem os corações de seus filhos e filhas para 
Jesus.

Todos (Canto): 1. Numa noite no Oriente uma 
estrela apareceu, anunciando a toda gente, a 
mensagem lá do céu! Refrão: Meu Jesus, Jesus 
menino, para o nosso bem nasceu. Trouxe 
paz, trouxe alegria, quanto amor ofereceu! 
2. Ao surgir da luz radiosa, que no alto fulgu-
rou. Nesta hora tão formosa, Deus o mundo 
iluminou! Natal, Natal, nasceu Jesus!

A Luz que irradia
o Amor de Deus

Dirigente: Já estamos na 4ª semana do Ad-
vento e, portanto, encerrando mais um ciclo 
de preparação ao Natal! Queremos agradecer 
a Deus com muito amor e carinho e com o 
coração cheio de fé e alegria. Vamos comple-
tar de luz a Coroa do Advento, acendendo a 
quarta vela.

Todos (alguém acende a vela): Eis a luz da quarta 
vela, um clarão se faz brilhar. Bate forte o cora-
ção, é Jesus quem vai chegar. /: No Advento a 
tua vinda nós queremos preparar. Vem, Se-
nhor, que é teu Natal, Vem nascer em nosso 
lar :/

Natal, um
projeto de amor 
que começou no 
Coração de Deus 

(Mt 1,18-24)

Ambiente: A Bíblia aberta no texto bíblico 
deste encontro, um pano roxo ou lilás (se tive-
rem casa) e a Coroa do Advento com três velas 

acesas e uma apagada.

4ª Semana do Advento - 18-24/12



A Palavra veio 
morar entre nós

Proclamação da Palavra
Dirigente: Aclamemos a Palavra de Deus que 
vamos ouvir. Nela veremos que, pela obra do 
Espírito Santo, e para o nosso bem, Jesus nas-
ce conforme o sonho de Deus!
Todos (Canto): Deus se tornou nossa grande 
esperança. E como criança no mundo nasceu. 
Por isso vamos abrir nossa porta, a Cristo o 
que importa é conosco viver. Refrão: Natal é 
vida que nasce. Natal é Cristo que vem. Nós 
somos o seu presépio e a nossa casa e Be-
lém. 

Leitor/a: (Proclama Mt 1, 18-24)
(Momento e silêncio opara interiorização)

Reflexão
Dirigente: A descrição que o Evangelista Ma-
teus faz sobre a origem de Jesus, inclui: que 
Maria está grávida; que José, que sabe não 
ser o pai do filho que Maria espera, pensa em 
abandoná-la; que o mensageiro de Deus ex-
plica a José tudo o que aconteceu; que tam-
bém lhe anuncia qual será o nome da criança e 
sua missão (Jesus = Deus salva); e dá a enten-
der que tudo faz parte de um projeto divino. 
Então, como podemos identificar que José e 
Maria ajudaram a realizar o projeto de Amor 
que estava no coração de Deus? 
(Tempo para conversar...)

Oração
Dirigente: Hoje, aprendemos que o Natal é 
um projeto de Amor e de Salvação que sempre 
esteve no coração de Deus. Cabe-nos acolher 
de braços e corações abertos a proposta que o 
Jesus do Natal traz, e a deixar nos transformar 
por ela. Em agradecimento ao Deus de Amor, 
que tanto nos quer bem, vamos a Ele elevar 
nossas preces. Juntos digamos: 
Todos: Vem, Senhor, que é teu Natal, vem 
nascer em nosso lar.
Leitor/a 1: Para te agradecer, Jesus, porque 
pudemos recomeçar a nos reunir nas casas e 
nas igrejas para fazer nossas reflexões e cele-
brações pós pandemia, rezemos: 
Leitor/a 2: Para que as famílias que não têm, 
no dia a dia, uma alimentação suficiente e 
adequada, recebam o amor solidário que as 
liberte de seu sofrimento, rezemos: 
Leitor/a 3: Para que os nossos gestos de soli-
dariedade para com as pessoas mais necessi-
tadas sejam duradouros em toda a nossa vida 
e não apenas nas ocasiões festivas, rezemos: 
Leitor/a 1: Para que o Natal seja em nossas 
vidas um compromisso de amor permanente 
para com todas as pessoas, rezemos: 
Leitor/a 2: Para que, a exemplo da Sinodalida-
de que existe entre o Céu e a Terra, haja sem-
pre mais entendimento e cooperação entre 
clérigos, leigos e lideranças em nossas Igrejas, 
rezemos: 
Leitor/a 3: Para que o Ano Vocacional, que a 
Igreja começou a viver, ajude a tornar nossas 
comunidades e as famílias ambientes favorá-
veis para o despertar das vocações, rezemos: 

Leitor/a 1: Para que a Economia de Francisco 
e Clara, fundamentada na justiça, na igualda-
de, em novas práticas de produção e consu-
mo, no respeito à Casa Comum, desperte as 
novas gerações, rezemos:
Leitor/a 2: Para que os novos parlamentares 
governem com equidade e retidão, provendo 
e promovendo a garantia dos 4 “T” – Teto, Ter-
ra, Trabalho e Tecnologia - à toda a população 
brasileira, rezemos: 

Compromisso
Dirigente: Muitas crianças e até mesmo che-
fes de famílias, enviam cartinhas de pedidos 
ao Menino Jesus! Podemos, cada um de nós, 
individualmente, ajudar com brinquedos e ali-
mentos a paróquia ou outra instituição que 
está empenhada em atender estes pedidos, 
para que se realizem o sonho e o desejo des-
tas pessoas.

A Bênção que brota 
do Coração de Deus

Dirigente: Façamos nossa oração final tendo 
em mente este belíssimo pensamento do Papa 
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Francisco! 
Todos: “Viver um Natal verdadeiramente 
católico exige um comprometimento que 
muitos não estão mais determinados a ter; 
um compromisso de tornar a sua vida ima-
gem e semelhança de Cristo”.
Leito/a 3: Recebamos a bênção de Deus, e 
voltemos para as nossas casas alegres e felizes 
por termos nos preparado para mais um Natal 
em Família! 
Dirigente: O Senhor nos abençoe e nos guar-
de! 
Todos: Amém! 
Dirigente: O Senhor faça resplandecer sobre 
nós sua face e tenha misericórdia de nós! 
Todos: Amém! 
Dirigente: O Senhor volte sobre nós o seu 
rosto e nos dê a paz! 
Todos: Amém! 
Dirigente: Abençoe-nos o Deus Todo Podero-
so que é Pai, e Filho e Espírito Santo! 
Todos: Amém! 
Dirigente: Vamos em Paz e o Senhor nos 
acompanhe! 
Todos: Graças a Deus! 
Dirigente: Que tenhamos um feliz e Santo 
Natal, cantemos com alegria 
Todos (Canto): 1. Noite feliz, noite feliz! Ó Se-
nhor, Deus de amor. Pobrezinho nasceu em 
Belém. Eis na lapa, Jesus nosso bem! /: Dorme 
em paz, ó Jesus! :/ 2. Noite feliz, noite feliz! 
Eis que no ar vem cantar. Aos pastores, os an-
jos dos céus. Anunciando a chegada de Deus! 
/: De Jesus, Salvador! :/ 3. Noite feliz, noite 
feliz! Ó Jesus, Deus da luz. Quão afável é teu 
coração. Que quiseste nascer nosso irmão! /: E 
a nós todos salvar! :/


