CELEBRAÇÃO
ECUMÊNICA
DE ABERTURA
No caminho para Belém, acolhemos,promovemos,
protegemos e integramos migrantes e refugiados

Apoio

Realização

Canto de abertura:
Advento é tempo de preparação
(Edson Ponick - HPD- Hinos do Povo de Deus- Hinário da Igreja Luterana do Brasil)

Advento é tempo de preparação
Abrir caminhos para o Deus criança
É estar disposto para ajudar o irmão
E uma irmã encher de esperança

Advento é tempo de avaliação
De unir caminhos e acertar estradas
É tempo certo de pedir perdão
E perdoar seguindo de mãos dadas

Advento é tempo de transformação
Sonhar caminhos para o mundo novo
E ver que a luz de Deus é doação
E a novidade é para todo o povo

Advento é tempo de decoração
Florir caminhos e aplainar colinas
Encher de amor e paz o coração
Para espalhar nas noites natalinas

Oração comunitária
O Muro: Inspirado em Efésios 2,14-18
(Oração do Patriarca Emérito Michel Sabbah - Jerusalém)

Ó, Senhor, Tu vieste a nós para demolir as barreiras entre os povos, para estabelecer a paz e
unir os corações e para criar um novo “ser humano” que não conhece a inimizade, mas apenas
o amor.
Olhe para todos nós, que vivemos nesta terra que o Senhor mesmo santificou. Fez dela uma
terra de encontro e reconciliação com todos os seres humanos. Olhe para nós em sua terra sagrada, ainda vivemos separados por muros, embora acreditemos que Tu nos ama a todos, com
o mesmo amor por todos.
Tenha misericórdia de nós, ó Senhor, e ouve as nossas orações (Sl 4,1) Ó Deus, os muros ainda
existem e eles são altos não para a proteção, mas para o isolamento e a separação, ignorância,
discriminação e assassinato. Os muros são silenciosos, mas eles criam conflito e afugentam o
amor.
Ó Senhor, seus filhos estão brigando mude seus corações. Mude as despesas para a construção de muros na construção de fraternidade e amor entre seus filhos, tenha misericórdia de nós,
ó Senhor, e ouve as nossas orações .
Eles dizem: eles têm medo. Eles dizem: eles estão satisfeitos e tranquilos. Eles dizem: eles
não querem saber de nada do que se passa do outro lado do muro. E nós dizemos: nós estamos sitiados e nossa vida se passa numa enorme prisão. Há ansiedade em nossos corações e
confusão na nossa fala.

Liturgia da Palavra
(1ª Leitura: Isaías 11,1-10)
Um ramo sairá da cepa de Jessé, um rebento brotará de suas raízes.
Sobre ele repousará o Espírito do Senhor: espírito de sabedoria e discernimento,
Espírito de conselho e valentia, espírito do conhecimento e do temor do Senhor.
Ele não julgará segundo o que veem os seus olhos, não se pronunciará segundo o que ouvem
seus ouvidos.

Ele julgará os indefesos com justiça, se pronunciará com equidade pelos pobres da terra.
Golpeará a terra com a vara de sua boca, com o sopro dos seus lábios fará morrer o mau.
A justiça será o cinto de seus quadris e a fidelidade o cinturão de seus rins.
O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará perto do cabrito.
O bezerro e o leãozinho serão alimentados juntos e um menino os conduzirá.
A vaca e a ursa terão a mesma pastagem, os seus filhotes o mesmo abrigo.
O leão, como o boi, comerá forragem. A criança de peito brincará no ninho da serpente,
Na boca da víbora a criança desmamada porá a mão.
Não se fará mal nem destruição sobre toda a minha montanha santa.
Pois a terra estará repleta do conhecimento do Senhor como as águas recobrem o mar.
Sucederá, naquele dia, que a raiz de Jessé será erigida como estandarte entre os povos,
As nações a procurarão e a glória será sua morada.

(Salmo 26)
Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho.
Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras
nações se dizia: “O Senhor fez coisas grandiosas por este povo”.
Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.
Senhor restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto.
Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão.
Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo
os seus feixes.

(2ª Leitura: Efésios 2,14-18)
Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a Lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar
em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um
corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade.

Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio
dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito.
Aclamação ao Evangelho
(Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 1,18-24)
Foi assim o nascimento de Jesus Cristo: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a
José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo.
Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente.
Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José,
filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do
Espírito Santo.
Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo
dos seus pecados.
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta:
“A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel”, que significa “Deus conosco”.
Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa.

Homilia
Liturgia de envio		
Canto:Tempo maior de esperança
(Sergio Marcus P. Lopes/Ernesto B. Cardoso/Flávio Irala)

Tempo maior de esperança
Risos e cantos no ar
Abram espaço à criança
O mundo vai se enfeitar
Flores e frutos, sementes

Reino de graça e esplendor
Bichos amigos da gente
Paz com justiça e amor

Se a luta agora é bem dura
Não há por que enfraquecer
Se agora é guerra e tortura
Com Cristo vamos vencer

Compromisso	
Leitor(a) 1: Advento é tempo de preparação para podermos assumir sempre com mais profundidade o sentido da magnífica Boa Nova que recebemos com a oferta da vida de Jesus entre nós.
Leitor(a) 2: Jesus nasce e, junto com ele, recebemos o precioso convite de colaborar para fazer
nascer um mundo melhor, onde a justiça, a paz e o amor possam estar sempre presentes, onde
ninguém viva no abandono porque, diante do Senhor nosso Pai, somos todos uma só família.
Queremos que este Natal seja tempo de nascimento do bem para sermos bem-aventurados,
do jeito como Jesus nos ensinou.
Leitor(a) 1: A paz anunciada pelos anjos em Belém, só é possível às pessoas de boa vontade,
que se esforçam dia a dia para construir a paz, paz que é antes de tudo, obra de justiça e fruto
do amor. PAZ no coração… na família… na vizinhança… na comunidade… no trabalho…
…
Oração de Natal
Jesus ouve esta minha prece: Tu precisas nascer de novo, neste Natal.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer na Belém de nossa terra, de nossas cidades.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer na Belém da Igreja, da família, da escola, da fábrica.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer na redação do jornal, no estúdio da TV, nas conversas dos jovens, nas salas de cinema, nas lutas do povo.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer nas crianças carentes, no satélite que gira, na máquina que es-

craviza. Jesus, hoje Tu precisas nascer na Belém de cada coração humano.
Vem, Jesus! Precisamos tanto de Ti, do teu amor, da tua paz, da tua alegria! Fica conosco e ilumina nosso caminho. Amém!

Pai Nosso Ecumênico
Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu Reino, seja feita a tua
vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em
tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém!

Bênção
Canto final: Semente do amanhã
(Gonzaguinha)

Ontem um menino que brincava me falou,
que hoje é semente do amanhã.
Para não ter medo que esse tempo vai passar,
não se desespere e nem pare de sonhar.

Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs,
deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar.
Fé na vida, fé no homem, fé no que virá,
nós podemos tudo, nós podemos mais!
Vamos lá fazer o que será.

1º ENCONTRO VAMOS JUNTOS A BELÉM
Crianças, Adolescentes e Jovens seguindo a estrela da justiça e da paz

Ambientação: No centro do espaço, um tecido vermelho ou branco (no chão ou numa pequena
mesa), a coroa do advento com a primeira vela (ainda apagada), Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Estatuto da Juventude, Bíblia, uma vela para cada participante.

Chegada
(Mudarei o sertão - Reginaldo Veloso e Penha Carpanedo)

Mudarei o sertão em açude.
Terra seca em olho d’água.
Assim falou o Senhor das andanças,
Pra dar a Seu povo a esperança.

Acendimento das velas
O nosso Deus é luz constante guiando seu povo dentro das escuridões deste mundo. Ele
é fonte de luz. Testemunha o ato criador: haja luz! E viu Deus que a luz era boa. Durante a
caminhada do povo no deserto, Deus lhes acompanhou qual coluna de fogo na noite. Jesus
revelou-se a luz entre a humanidade. Ele disse: Eu sou a luz do mundo! Luz compartilhada
como línguas de fogo sobre os seguidores de Jesus em Pentecostes. Ele nos torna Filhos da
Luz.
Nesta luz está nossa esperança. Ela acende coragem, perseverança, amor e fé em nossos
corações. É esta luz que celebramos quando acendemos cada vela da Coroa do Advento.
Celebramos a confiança no que era, no que é e no que há de vir.
(Acendem-se a primeira vela da coroa. Pode-se cantar um refrão meditativo)
Assim diz o Senhor: “Eu tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos,
planos” (Isaías 42.16).

Introdução ao Tema
Bem vindas e bem vindos ao nosso primeiro encontro que nos levará a celebração do Natal.
Vamos juntas e juntos até Belém, seguindo a estrela da justiça e da paz.
Iniciamos nosso caminho recordando a vida de crianças, adolescentes e jovens de nossas comunidades, grupos, do Brasil e do mundo. Sujeitos de novidades e de direitos que muitas vezes
tem suas condições de vida negadas, violentados nos seus corpos e nas suas histórias.
Celebramos esse advento com esperança de tempos de justiça e paz para todas as crianças,
adolescentes e jovens. Celebramos com alegria as iniciativas que promovem seus direitos, reconhecem suas vozes e promovem a participação juvenil como caminho de transformação das
realidades.

Canto: Ladainha do Advento
Ó Senhor... Aleluia!
Vem Messias... Maranatha!
Ó Justiça... Aleluia!
Mora entre nós... Maranatha!
Misericórdia... Aleluia!
Vive entre nós... Maranatha!
Nossa Força... Aleluia!
Dentro de nós... Maranatha!
Liberdade... Aleluia!
Salva teu povo... Maranatha!
Nossa cura... Aleluia!
Tira a dor... Maranatha!
Ó conforto... Aleluia!
Dá esperança... Maranatha!
Nossa alegria... Aleluia!

Nos preenche... Maranatha!
Sabedoria... Aleluia!
Vem, nos renova... Maranatha! (acender a vela)
Nosso desejo... Aleluia!
Nosso anseio... Maranatha!
Ó prometido... Aleluia!
Nosso messias... Maranatha!
Voz dos profetas... Aleluia!
Ó Esperado... Maranatha!
Luz das nações... Aleluia!
Luz nas trevas... Maranatha!
Ressuscitado... Aleluia!
Senhor da Glória... Maranatha!
Ó Desejado... Aleluia!
Ó Amado... Maranatha!
Entre nós... Aleluia!
Dentro de nós... Maranatha!”

Fato da Vida
Uma frente de mobilização envolvendo professores e pesquisadores de diferentes universidades está
promovendo um conjunto de atividades para sensibilizar a comunidade acadêmica contra o extermínio da população jovem, negra e pobre das periferias de Fortaleza e em outras regiões do Ceará.
Pesquisa divulgada em 2017 pela Unicef, agência da Organização das Nações Unidas (ONU), aponta
que o Ceará é o estado que mais mata adolescentes em todo o Brasil. O número de adolescentes
mortos no Ceará em proporção à população é quase 10 vezes maior que o do estado que aparece
com o índice mais baixo, Santa Catarina, com 0,93.

Daniele Negreiros, psicóloga e técnica do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na
Adolescência (CCPHA), uma das entidades que apoia a mobilização, diz que a proposta é trazer para o cotidiano da universidade ações que impactem na prevenção a todas as formas de
violência.
“As universidades começam a se unir e pensar como trazer isso [o tema] de forma mais concreta
pro dia a dia, reunir ações e trazer mais materialidade e mais sensibilidade a essas situações que
a gente vive”, comenta.
Uma nota de organizações também diz: “Nosso compromisso com a produção de conhecimentos e com práticas sociais críticas à realidade nos leva ao entendimento de que a rede de violência instalada em nosso estado é complexa e se expande conforme o aumento da desigualdade social. Agir dentro da legalidade e combater as injustiças e iniquidades sociais deveriam
ser o eixo condutor de uma política de segurança pública na qual toda vida importa”, diz a nota.
“Como coletividade, queremos manifestar a nossa solidariedade às famílias enlutadas e, em
associação com os movimentos sociais organizados, atuar na perspectiva de contribuir para
interromper esta cadeia de violência. Estamos juntos e juntas nesta luta”, finaliza.1
(silêncio, deixar o texto ecoar em nós)

Escuta da Palavra
Todo grito por justiça, que sobe do chão,
é clamor é profecia que Deus pronuncia para a conversão,
que Deus pronuncia para a conversão.
Boa Nova em nossa vida, Jesus semeou.
O Evangelho em nosso peito é chama de amor. (2x)
Leitura: Isaías 11, 1-10

1 - Disponível em: https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/universidades-do-ceara-se-mobilizam-contra-homicidios-de-jovens-no-estado.ghtml. Acesso em 08/11/2018.

Partilhando
1. Vamos recordar por um instante as crianças, adolescentes e jovens de nossas comunidades, do campo e da cidade, da floresta, das ruas: o que suas vidas nos ensinam e ensinam
ao mundo?
2. Quais relações queremos construir para as crianças, adolescentes e jovens para que superem as situações de violência em que estão inseridos/as?

Oração de Natal
Jesus ouve esta minha prece: Tu precisas nascer de novo, neste Natal.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer na Belém de nossa terra, de nossas cidades.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer na Belém da Igreja, da família, da escola, da fábrica.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer na redação do jornal, no estúdio da TV, nas conversas dos jovens, nas salas de cinema, nas lutas do povo.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer nas crianças carentes, no satélite que gira, na máquina que escraviza. Jesus, hoje Tu precisas nascer na Belém de cada coração humano.
Vem, Jesus! Precisamos tanto de Ti, do teu amor, da tua paz, da tua alegria! Fica conosco e ilumina nosso caminho. Amém!

Despedida
Vamos nos encontraremos em breve para continuar, em comunidade, nos preparando para o
tempo do Natal. O segundo encontro vamos rezar a diversidade religiosa, a beleza nas diferentes formas de celebrar e proclamar a justiça e a paz.
Canto: É bonita demais
(Zé Vicente)

É bonita de mais, é bonita demais
A mão de quem conduz a bandeira da paz (2x).
É a paz verdadeira
Que vem da justiça, irmão.

É a paz da esperança
Que nasce de dentro do coração.

É a paz da verdade,
da pura irmandade do amor.
Paz da comunidade
Que busca igualdade, ô, ô.

2º ENCONTRO VAMOS JUNTOS A BELÉM
Seguimos a estrela da justiça e da paz celebrando a diversidade religiosa
Ambientação: almofadas, tapetes em círculo para as pessoas sentarem no chão (as que puderem) quem tiver dificuldades para sentar no chão, senta em cadeira.
No centro do círculo, panos coloridos, velas, flores, água e símbolos sagrados que remetam a diferentes tradições de fé.
Colocar música ambiente que remeta à diversidade religiosa.

Acolhida
Que felicidade ter vocês aqui para celebrar a segunda semana do Advento. Neste encontro,
queremos lembrar que a “Casa de Deus é casa de oração muitos povos” (56.7). Portanto, não
cabem exclusivismos, quando falamos sobre Deus.
A Casa Comum se caracteriza pela diversidade. Ela é formada por um meio-ambiente riquíssimo e por culturas diferentes. Todas estas expressões da diversidade revelam o quanto a força
do amor de Deus é maior, não cabe em nosso entendimento humano. Deus se revela em
cada expressão da diversidade.
É nossa missão nos comprometermos com a diversidade religiosa como algo não para ser combatido,
mas para ser valorizado e cuidado. A fé em Jesus Cristo nos orienta ao diálogo e à unidade na
diversidade, jamais no combate e aniquilação de quem crê de forma diferente da nossa.

(Convidar as pessoas a se apresentarem. Durante as apresentações, elas podem dizer, além do
nome, qual é a diversidade religiosa que integra a sua família. Os símbolos religiosos no centro do
círculo estão presentes em nossa família?

Acendimento das velas
O nosso Deus é luz constante guiando seu povo dentro das escuridões deste mundo. Ele
é fonte de luz. Testemunha o ato criador: haja luz! E viu Deus que a luz era boa. Durante a
caminhada do povo no deserto, Deus lhes acompanhou qual coluna de fogo na noite. Jesus
revelou-se a luz entre a humanidade. Ele disse: Eu sou a luz do mundo! Luz compartilhada
como línguas de fogo sobre os seguidores de Jesus em Pentecostes. Ele nos torna Filhos da
Luz.
Nesta luz está nossa esperança. Ela acende coragem, perseverança, amor e fé em nossos
corações. É esta luz que celebramos quando acendemos cada vela da Coroa do Advento.
Celebramos a confiança no que era, no que é e no que há de vir.
(Acendem-se duas velas da coroa. Pode-se cantar um refrão meditativo)
Assim diz o Senhor: “Eu tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos,
planos” (Isaías 42.16).

Oração
Ó Deus do amor, da misericórdia, do diálogo. Deus de fonte viva, revelada em Jesus Cristo,
cuja presença está entre nós pela força renovadora da Ruah Divina. Agradecemos por estarmos aqui, celebrando as muitas expressões de fé que representam maneiras diferentes de te
louvar e celebrar. Permita que possamos valorizar a diversidade religiosa e nos deixar inundar
pelo espírito de amorosidade que emana de cada tradição de fé. Em nome de Jesus, teu Filho
é que oramos. Amém

Fato da Vida
Rio de Janeiro, setembro de 2017: Na internet, nos jornais e na televisão chegam notícias de
uma série de ataques a Terreiros de Candomblé e Umbanda. Os que atacavam, chegavam aos
Terreiros armados com cassetetes, escrito “diálogo” e obrigavam as Mães e Pais de Santo a
destruírem seus próprios símbolos e espaços sagrados. Os intolerantes filmavam a destruição
e diziam: “olhem aí: a capeta chefe quebra tudo... apaga a vela. O sangue de Jesus tem poder.
Todo o mal tem que ser desfeito, em nome de Jesus. A senhora é o demônio-chefe”. Em alguns
casos, as lideranças foram ameaçadas de morte.
Contexto eleitoral brasileiro, ano de 2018: Deus tem sido um ator importante no cenário político. Seu nome foi disputado por todas as correntes políticas. Nas igrejas, é possível observar as
mesmas tensões e polarizações que estão na sociedade. Irmãos brigando com irmãos. O acirramento dos conflitos em nome de Deus gera desconfiança e prejudica o testemunho cristão
no espaço público.

Escuta da Palavra
Todo grito por justiça, que sobe do chão,
é clamor é profecia que Deus pronuncia para a conversão,
que Deus pronuncia para a conversão.

Boa Nova em nossa vida, Jesus semeou.
O Evangelho em nosso peito é chama de amor. (2x)
Leitura: Isaías 11, 1-10

Partilhando
1) Podemos perceber relações entre o texto do Evangelho e os fatos da vida apresentados
acima?
2) Como falar em amor se muitos anunciam o ódio em nome de Deus?

Canto: Canto da esperança
(Flávia Vanceslau)

A esperança
tece a linha do horizonte
traz tanta paz
em reluzente e doce olhar.
Que nos conforta
Quando o mar não é tão manso
Quando o que resta.
É só o frio sem luar
e nasce leve, devagar
em uma canção de ninar
que nos acolhe pra dizer
o Amor jamais deixou você.
Oh, Esperança
és para sempre, sempre viva
te ofereço a minha casa pra morar
nos meus sentidos.
Quero ter os teus conselhos
na minha voz
eu quero sempre ir te encontrar
Se alguma coisa eu temer
estou contando com você
pra me dizer ao me acalmar
que o amor jamais me deixará
E nasce leve, devagar
em uma canção de ninar
que nos acolhe pra dizer
o amor jamais deixou você.

Oração de Natal
Jesus ouve esta minha prece: Tu precisas nascer de novo, neste Natal.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer na Belém de nossa terra, de nossas cidades.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer na Belém da Igreja, da família, da escola, da fábrica.

Hoje, Jesus, Tu precisas nascer na redação do jornal, no estúdio da TV, nas conversas
dos jovens, nas salas de cinema, nas lutas do povo.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer nas crianças carentes, no satélite que gira, na máquina
que escraviza. Jesus, hoje Tu precisas nascer na Belém de cada coração humano.
Vem, Jesus! Precisamos tanto de Ti, do teu amor, da tua paz, da tua alegria!
Fica conosco e ilumina nosso caminho. Amém!

Pai Nosso
No próximo encontro refletiremos o tema “Mulheres e Equidade de Gênero”. Vamos, ao longo
da semana observar a situação das mulheres em nosso município e quais os principais desafios
para alcançarmos a equidade de gênero.

Bênção
(Duas pessoas podem abençoar os participantes com água de cheiro e concluir o encontro com
uma ciranda)

3º ENCONTRO VAMOS JUNTOS A BELÉM
Com equidade de gênero, seguimos a estrela da justiça e da paz
Ambientação: No centro, a coroa do advento com as três velas.

Acolhida
Vivemos mais uma vez o tempo de Advento... Esperamos...
“Esperamos esperar contra toda incerteza, acreditamos que Ele há de vir!
Esperamos ver os filhos e as filhas de Deus como o pai e mãe o vê e a vê,
O verdadeiro Amor lança fora o temor
e é com esse espírito que queremos viver.

Esperamos descobrir de novo o sabor dos risos
e de novo sair por aí a passos largamente loucos,
Descobrindo mundos, abrindo estradas...
Esperamos buscar pelo prazer de buscar...
E nem tanto de encontrar...
Encantar pelo fato de ser...
Humano ser em contínuo movimento...
De razão e de emoção...
Numa pendular paixão que tece, aquece...
Encanta e re-encanta a vida... Essa é a nossa certeza!
É advento, tempo de espera, tempo de acreditar!
Esperamos, esperar contra toda incerteza,
Acreditamos que Ele há de vir!

Acendimento das velas
O nosso Deus é luz constante guiando seu povo dentro das escuridões deste mundo. Ele
é fonte de luz. Testemunha o ato criador: haja luz! E viu Deus que a luz era boa. Durante a
caminhada do povo no deserto, Deus lhes acompanhou qual coluna de fogo na noite. Jesus
revelou-se a luz entre a humanidade. Ele disse: Eu sou a luz do mundo! Luz compartilhada
como línguas de fogo sobre os seguidores de Jesus em Pentecostes. Ele nos torna Filhos da
Luz.
Nesta luz está nossa esperança. Ela acende coragem, perseverança, amor e fé em nossos
corações. É esta luz que celebramos quando acendemos cada vela da Coroa do Advento.
Celebramos a confiança no que era, no que é e no que há de vir.
(Acendem-se três velas da coroa. Pode-se cantar um refrão meditativo)
Assim diz o Senhor: “Eu tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos,
planos” (Isaías 42.16).

Oração
(Litania de Advento)
Leitor: Bendito seja o Deus de misericórdia, que acolhe todas as pessoas que
se encontram cansadas e enfraquecidas por causa das vicissitudes da vida.
Comunidade: Bendito sejas, Senhor, porque tu nos revigoras sempre.
Leitor: Bendito seja Deus, porque faz nascer a vida em meio às situações de morte,
como enfermidades, crimes, opressões, misérias.
Comunidade: Bendito sejas, Senhor, porque tu nos revigoras sempre.
Leitor: Bendito seja Deus, porque faz brotar a vida do mais ressequido solo de adversidades,
de incompreensões, de conflitos, de desamores.
Comunidade: Bendito sejas, Senhor, porque tu nos revigoras sempre.
Leitor: Bendito seja Deus, porque faz nascer a esperança em meio à total desesperança.
Comunidade: Bendito sejas, Senhor Deus, que te manifestas em Jesus Cristo, nosso Salvador.

Introdução ao tema
“Um anjo faz o anúncio, uma vírgem o escuta, crê e concebe. Na alma, a fé, e no ventre,
Cristo” (Santo Agostinho).
No tempo do Advento, Maria é sempre uma presença cheia de significados: a mãe que
espera, a mulher que acolhe a Palavra, a jovem que arrisca, a amiga que ajuda, a mulher
de fé que silencia e medita… Tudo isso encontramos nela. E nela, todos nos vemos; nela
nos inspiramos. Porque também nós precisamos acolher, arriscar, servir e deixar que a
boa notícia seja semente que se enraíza na terra de nossa interioridade.
“Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus” (Lc 1,30). Essa graça
é tão fundamental e tão significativa, que a expressão “cheia de graça” é usada no lugar
do nome próprio. Maria é nomeada pelo modo como é vista por Deus. Ela é pessoalmente, de maneira singular e única, e de maneira permanente, a “agraciada” de Deus.
Para revelar e realizar a Encarnação do seu Filho, Deus não escolheu o templo, nem uma

família sacerdotal. Nazaré, lugarejo situado na Galileia dos gentios, uma terra considerada abandonada de Deus, da qual “não havia saído nenhum profeta” (Jo. 7,52), foi escolhida
por Deus para a encarnação do seu Filho. Não menos estranho é o fato de Deus ter escolhido, como forma de entrada na nossa história, uma jovenzinha de Nazaré, aldeã com
um nome comum, totalmente desconhecida e insignificante aos olhos dos grandes do
mundo, como tantas Marias do nosso povo.
(Adroaldo Palaoro, sacerdote jesuíta)

Fato da vida
Diferença de salário médio de homens e mulheres pode chegar a quase R$ 1 mil no país, aponta IBGE
Dados apontam que, quanto maior a escolaridade, maior é a diferença salarial entre ossexos. Neste
sábado (26), é comemorado o Dia Internacional da Igualdade Feminina.
As mulheres têm níveis de escolaridade mais altos, fazem mais tarefas domésticas desde pequenas
e estão chefiando cada vez mais famílias no Brasil. Mesmo assim, elas continuam sendo desvalorizadas no ambiente de trabalho e ganhando, em média, menos que os homens. É o que mostram
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2015, a mais recente e
completa, o rendimento médio dos brasileiros era de R$ 1.808, mas a média masculina era mais alta
(R$ 2.012), e a feminina, mais baixa (R$ 1.522).
Apesar de a diferença nacional entre os sexos já ser alta (R$ 490), a situação fica ainda mais desigual
a depender da região ou estado do país. A maior diferença é encontrada no Distrito Federal. Os homens ganham, em média, R$ 3.965, contra R$ 2.968 das mulheres - uma diferença de R$ 997.
Quanto mais altos os níveis de escolaridade dos trabalhadores, maior é a desigualdade entre os
sexos. Independente do tempo de estudo, os homens sempre ganham mais, mas essa diferença
começa pequena, de menos de R$ 1 por hora, para trabalhadores com até 4 anos de estudo, e cresce até atingir mais de R$ 13 por hora para pessoas com mais de 12 anos de estudo. Em cargos de
gerência, por exemplo, os homens ganham, em média, R$ 5.222. Já as mulheres recebem R$ 3.575.
Segundo Cristiane, a desigualdade de gênero é um dos fatores que explicam essa situação, mas não

o único. Entender a inserção no mercado de trabalho é importante. Com pouca escolaridade, segundo a pesquisadora, os trabalhadores de ambos os sexos costumam fazer trabalhos braçais, como
os de domésticas e de serventes de obra, existindo uma “afinidade” de ocupações. Pessoas com 12
anos ou mais de estudo, porém, formam um grupo mais complexo.
Segundo a economista e pesquisadora de gênero Tânia Fontenele, coordenadora do Instituto de
Pesquisa Aplicada da Mulher, os postos de poder, historicamente, são majoritariamente masculinos.
“Homens escolhem homens, e fica esse círculo perverso porque muitas organizações discriminam
as mulheres porque elas precisam sair para cuidar dos filhos. A culpa é do pai, é do machismo e também de questões culturais”, diz
Além de ganhar menos, as mulheres ainda sofrem mais com o desemprego. A pesquisa mostra uma
taxa de desocupação masculina de 7,7% e feminina de 11,6%. Segundo Cristiane Soares, as mulheres
têm inserção de trabalho inferior aos homens, pois sempre foram ligadas a cuidados da casa e dos
filhos. Quando o mercado está aquecido, ele busca essas mulheres como uma mão-de-obra a mais,
mas, quando há uma crise, o impacto é maior para elas.
De fato, os homens trabalham mais no trabalho principal que as mulheres - uma média de quase
seis horas a mais por semana. Mas, na contrapartida, as mulheres gastam 10,5 horas a mais que os
homens em trabalhos domésticos (lavando pratos, arrumando a casa, cuidando dos filhos, entre
outros afazeres). Por conta disso, a jornada total feminina por semana fica mais alta que a masculina,
geralmente.
Entretanto, segundo a especialista Tânia Fontenele, o trabalho doméstico muitas vezes não é considerado trabalho. “A mulher acorda às 4h e dorme às 23h, mas [as pessoas acham que ] ela não fez
nada. Elas ficam sobrecarregadas”, diz.
(Notícia publicada no oprtal G1 por Clara Velasco em 26 de agosto de 2017)

Escuta da Palavra
Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar.
Ela é luz e verdade precisamos acreditar!
Leitura: Lucas 1,26-45

Partilhando
A palavra grega para “favorecida” designa mais do que uma pessoa agraciada por meios naturais. Aconteceu algo especial com ela, enviado da parte de Deus. A saudação “Alegra-te, muito
favorecida, o Senhor [é] contigo!” também é particularmente marcante e relevante pelo fato de
que nem sequer fazia parte dos bons costumes saudar uma mulher. 					
		
Os pastores receberam uma Boa Notícia naquela noite, lá em Belém. A notícia de que o tempo
novo era chegado. O tempo da novidade de vida. A partir do menino nascido em Belém a nova
humanidade está presente nesse mundo, para transformá-lo em um mundo conforme a vontade de Deus. Nesse mundo novo não há espaço para desprezar, classificar, perseguir, diminuir,
rejeitar, pisotear as demais pessoas. O Senhor deseja a paz para a diversidade da sua criação.
Como podemos colaborar com a paz do Senhor? Como podemos testemunhar a paz de Jesus
1. Promover a equidade de gênero contribuirá para o estabelecimento da paz desejada
pelo Senhor à sua boa criação?
2. Quais ações as igrejas cristãs poderiam promover a fim de “favorecer” a equidade de
gênero e de contribuir com a vida digna às mulheres?

Oração de Natal
Jesus ouve esta minha prece: Tu precisas nascer de novo, neste Natal.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer na Belém de nossa terra, de nossas cidades.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer na Belém da Igreja, da família, da escola, da fábrica.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer na redação do jornal, no estúdio da TV, nas conversas
dos jovens, nas salas de cinema, nas lutas do povo.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer nas crianças carentes, no satélite que gira, na máquina
que escraviza. Jesus, hoje Tu precisas nascer na Belém de cada coração humano.
Vem, Jesus! Precisamos tanto de Ti, do teu amor, da tua paz, da tua alegria! Fica conosco
e ilumina nosso caminho. Amém!
Pai Nosso

Bênção
Que o Senhor te ajude a manter silêncio e contemplação sobre a paz verdadeira que veio ao
mundo naquela noite bendita, nesta época cheia de sons, ornamentos, luzes artificiais e correria
para compras. Que procures aquela paz que nasceu numa manjedoura, paz que traz alegria e
esperança aos corações. Que possas enxergar além do artificial que está sendo criado pelo ser
humano e, assim, possas perceber a presença divina neste mundo. Neste tempo de dar e receber, que o Senhor te ajude a ofertar o mais precioso que tens: teu tempo, o amor e a solidariedade. Que possas ter o tempo necessário para o amor se tornar realidade na companhia sincera
e leal com aqueles com quem vives. Que não deixes de ouvir os que procuram o teu apoio. E,
que possas ser anunciadora da mensagem do anjo ouvida em Belém, que dá a humanidade a
oportunidade de renovação e transformação.

4º ENCONTRO VAMOS JUNTOS A BELÉM
No caminho para Belém, justiça, paz e solidariedade aos desamparados
“O anjo acrescentou ainda que Zacarias iria ter muita alegria com
o nascimento do menino, e com ele muita gente também”.
Ambientação: Compor o ambiente com lembranças de pessoas que vieram de outras regiões,
países .... Bíblia, vela, marcas de pés desenhados e recortados, mala de viagem, gestos de partilha.

Acolhida
Canto: Oh, vem, Senhor
(Zé Vicente)

Oh! Vem, Senhor, não tardes mais
Vem saciar nossa sede de paz
Oh! Vem como chega a brisa do vento
trazendo aos pobres justiça e bom tempo!
Oh! Vem como chega a chuva no chão
trazendo fartura de vida e de pão!

Oh! Vem como chega a luz que faltou
só tua Palavra nos salva, Senhor!
Oh! Vem como chega a carta querida
bendito carteiro do Reino da vida!
Oh! Vem como chega o Filho esperado
caminha conosco, Jesus bem-amado!

Oh! Vem como chega o Libertador
das mãos do inimigo nos salva, Senhor!

Acendimento das velas
O nosso Deus é luz constante guiando seu povo dentro das escuridões deste mundo. Ele
é fonte de luz. Testemunha o ato criador: haja luz! E viu Deus que a luz era boa. Durante a
caminhada do povo no deserto, Deus lhes acompanhou qual coluna de fogo na noite. Jesus
revelou-se a luz entre a humanidade. Ele disse: Eu sou a luz do mundo! Luz compartilhada
como línguas de fogo sobre os seguidores de Jesus em Pentecostes. Ele nos torna Filhos da
Luz.
Nesta luz está nossa esperança. Ela acende coragem, perseverança, amor e fé em nossos
corações. É esta luz que celebramos quando acendemos cada vela da Coroa do Advento.
Celebramos a confiança no que era, no que é e no que há de vir.
(Acendem-se as quatro velas da coroa. Pode-se cantar um refrão meditativo)
Assim diz o Senhor: “Eu tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos,
planos” (Isaías 42.16).

Oração
Senhor Jesus Cristo, experimentastes desde o berço a dureza de ser um migrante para proteger-se dos inimigos da vida. Em companhia de vossa mãe Maria e José, ganhastes honesta-

mente o pão de cada dia como marceneiro em Nazaré. Fortalecei os migrantes que saem pelo
Brasil afora em busca de emprego, e, também os nossos irmãos e irmãs estrangeiros que vêm
buscar no nosso país condições de sobrevivência e dignidade, longe do carinho protetor de
suas famílias, de suas culturas, amigos e comunidades.
Que todos sejam sempre bem acolhidos, compreendidos e integrados pela Igreja e pela sociedade nos lugares onde forem morar. Amparai-os na integridade de sua saúde e na dignidade
de seus direitos. Sejam mais valorizados e compensados na dura luta por terra, trabalho, teto e
paz. Que encontrem em nossas famílias e comunidades a solidariedade necessária.
Durante o período da migração, sustentai-os na fé e na defesa de valores humanos herdados
das tradições familiares e comunitárias. Que eles retornem sempre ao seu lar trazendo os frutos
de digno trabalho e amor às lutas em favor do progresso de sua comunidade e de Vosso Reino. Amém!

Introdução ao tema
Neste encontro queremos ouvir os clamores dos migrantes e refugiados e pedir a graça de termos gestos e compromissos agradáveis a Deus.

Fato da vida
As guerras, os graves conflitos, as epidemias, a fome, os fenômenos da natureza causam graves danos na vida de milhões de pessoas e as obrigam se deslocar enfrentando as mais difíceis
situações, caminhando muitas vezes a pé durante meses e até anos a procura de comida, água
e paz. Esta situação se assemelha aquelas descritas na Bíblia de terra seca, deserto, de terra arrasada. Em 2015 a ONU apontou que havia 244 milhões de pessoas se deslocando pelo mundo,
incluindo nesse grupo várias categorias de imigração.
O Brasil é signatário dos principais tratados internacionais de direitos humanos e é parte da Convenção das Nações Unidas de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e do seu Protocolo de 1967.
Em 22 de julho de 1997 o Brasil aprovou a sua lei de refúgio (nº 9.474/97), em que o Brasil adota
a definição que considera a “violação generalizada de direitos humanos” como uma das causas
de reconhecimento da condição de refugiado. Em maio de 2002, o País ratificou a Convenção
das Nações Unidas de 1954 sobre o Estatuto dos Apátridas e, em outubro de 2007, iniciou seu
processo de adesão à Convenção para Redução dos Casos de Apátrida, da ONU, de 1961.

Ocorre que mesmo com obrigações legais de proteção aos imigrantes e refugiados no Brasil
ocorrem casos de graves violações de direitos humanos contra os imigrantes e refugiados que
variam de agressões verbais, discursos de ódio, até crimes contra vida.

Escuta da Palavra
Leitura: Lucas 1, 8-17
Partilhando
O Papa Francisco, ao lançar a campanha “Compartilhe a Viagem”, nos convoca para caminhar
com os migrantes, propondo como a Igreja deve responder aos desafios atuais e urgentes quanto à acolhida, proteção, promoção e integração de refugiados (as) e migrantes nos dias de hoje.
Partindo dessa compreensão, abraçamos a reflexão que migração não é um fenômeno recente
e, sim, parte da história da humanidade. Porém, as causas mais constantes desses movimentos,
na atualidade, perpassam questões econômicas e/ou políticas, desastres naturais ou provocados, situações de guerra ou ainda motivados pela constante e generalizada violação de direitos
humanos.
1) A esterilidade era considerada no tempo de Isabel como causa de condenação e motivo de vergonha. Quais as situações hoje que podem ser consideradas causas de condenação e vergonha?
2) Que compromissos podemos adotar para diminuir o sofrimento dos imigrantes que procuraram o nosso pais como seu refugio e proteção?

Canto: Olha a glória de Deus Brilhando
(Zé Vicente)

Olha a glória de Deus, brilhando, aleluia!
Olha a glória de Deus, brilhando, aleluia (bis)
Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar da cor.
É o som, é a música, é a dança, é o mar jangadeiro e pescador.
É o seio materno sempre fértil/ é a beleza, é a pureza e é calor (bis)
Aleluia, aleluia, vamos criar que é pra glória de Deus brilhar.

Oração de Natal
Jesus ouve esta minha prece: Tu precisas nascer de novo, neste Natal.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer na Belém de nossa terra, de nossas cidades.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer na Belém da Igreja, da família, da escola, da fábrica.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer na redação do jornal, no estúdio da TV, nas conversas
dos jovens, nas salas de cinema, nas lutas do povo.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer nas crianças carentes, no satélite que gira, na máquina
que escraviza. Jesus, hoje Tu precisas nascer na Belém de cada coração humano.
Vem, Jesus! Precisamos tanto de Ti, do teu amor, da tua paz, da tua alegria! Fica conosco
e ilumina nosso caminho. Amém!

Pai Nosso

Despedida
Depois destes 4 encontros em que inspirados pela Palavra de Deus e pela realidade buscamos
nos preparar para a Vinda do Salvador queremos convidar a todos e todas para no dia ..............
horas, (local)...................... celebrar o Nascimento do Salvador e nos comprometer cada vez com o
Projeto do Reino. Nossa Celebração será ainda mais bonita se convidarmos imigrantes que estejam morando nos nossas localidades para participarem de nossa confraternização de Natal.
Bênção

CELEBRAÇÂO ECUMÊNICA DE PREPARAÇÃO PARA O NATAL
Não havia lugar para eles (Lc 2, 1-20)

Preparação do local para a celebração:
Armar um presépio. Disponibilizar material dos quatro encontros de reflexão já feitos, junto com
as quatro velas do Advento. Colocar à volta do presépio pequenos cartazes que mostrem situa-

ções em que precisamos ver nascendo hoje o amor que nos foi revelado em Jesus: crianças que
precisam de moradia e educação; migrantes e refugiados desamparados; direitos de mulheres e
homens; divisão entre Igrejas.

Canto inicial
Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar,
Trazendo um pouco do que somos pra nossa fé partilhar,
Trazendo nosso louvor, um canto de alegria,
Trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia.

Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum,
Trazendo idéias diferentes, mas em Cristo somos um.
E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar,
Na força da esperança e na coragem de lutar.

Dirigente: Vem chegando o Natal. Jesus nasceu em Belém. Foi o maior presente que Deus nos
deu. Esse nascimento é também um chamado para fazermos nascer a cada dia um mundo
melhor, mais marcado pela vida plena que Jesus quer ver no meio da família humana. Para isso
devemos voltar nosso coração para a busca da justiça e da paz. Neste aniversário de Jesus, o
melhor presente que podemos lhe dar é viver a unidade e a caridade fraterna do jeito como ele
ensinou. Pensando no significado do seu nascimento, rezemos a oração do Natal.

Todos(as): Jesus ouve esta minha prece: Tu precisas nascer de novo, neste Natal.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer na Belém de nossa terra, de nossas cidades.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer na Belém da Igreja, da família, da escola, da fábrica.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer na redação do jornal, no estúdio da TV,
nas conversas dos jovens, nas salas de cinema, nas lutas do povo.
Hoje, Jesus, Tu precisas nascer nas crianças carentes, no satélite que gira,

na máquina que escraviza. Jesus, hoje Tu precisas nascer na Belém de cada coração humano.
Vem, Jesus! Precisamos tanto de Ti, do teu amor, da tua paz, da tua alegria!
Fica conosco e ilumina nosso caminho. Amém!

Contemplando a realidade à luz da estrela da justiça e da paz
Dirigente: Uma estrela guiou os magos que iam à procura de Jesus. Hoje a luz da estrela da
justiça e da paz precisa nos iluminar para olharmos o mundo à nossa volta. No Advento acendemos velas que representam essa luz e pedimos que Jesus nos fortaleça na prática do bem.
(A cada prece, lembraremos o tema dos quatro encontros; algum material de cada encontro e um
pequena cartaz irão sendo colocados ao redor do presépio e uma das velas será acesa na coroa
do Advento; a pessoa que acende a vela pode fazer algum comentário sobre o que foi refletido no
seu encontro)
Leitor(a) 1: O profeta Isaías já havia anunciado a vinda do Messias, apresentando-o como Servo
Sofredor. Disse que ele traria justiça para os indefesos e abriria caminhos que levam à paz. Jesus já veio e deu a seus seguidores a missão de trabalhar pela paz e pela justiça. Hoje, somos
servidores de Jesus quando ajudamos crianças, adolescentes e jovens que sofrem por causa
da injustiça do mundo. (acende-se a primeira vela e coloca-se material sobre a violência contra
crianças, adolescentes e jovens ao redor do presépio)
Todos: Inspira-nos, Senhor, para irmos ao teu encontro na defesa dos desamparados. Ajuda-nos
a cultivar em nossas Igrejas um ambiente familiar onde todos possam crescer descobrindo seus
talentos e construindo a paz que vem com os direitos humanos respeitados.
Leitor(a) 2: Os magos vieram do Oriente ao encontro de Jesus. Eram de outro povo, outra cultura,
mas foram chamados, orientados pela estrela para ir ao encontro do menino. Passaram a fazer
parte de nossa história cristã. Hoje nossas Igrejas percebem a necessidade de viver a unidade na
diversidade. Juntos, damos um testemunho mais convincente e ficamos mais fortes na construção da justiça e da paz. (acende-se a segunda vela e coloca-se material sobre a unidade ao redor
do presépio)
Todos: Nós te agradecemos, Senhor, pela alegria do diálogo ecumênico. Queremos caminhar
juntos contigo, num testemunho que ajude o mundo a crer na força do amor fraterno, capaz de
deixar a família humana mais protegida e animada diante dos problemas e desafios da vida.
Leitor(a) 3: Duas mulheres tiveram a surpresa do anúncio do nascimento de um filho: Isabel (con-

siderada estéril) e Maria (virgem). O filho de Isabel iria preparar o caminho para a mensagem do
filho de Maria. Ambas se colocam inteiramente a serviço do projeto de Deus, se ajudam e assumem a parte da história da salvação que o Senhor lhes confiou. (acende-se a terceira vela e colocase material sobre a igualdade de homens e mulheres ao redor do presépio)
Todos: Ajuda-nos, Senhor, a ser uma sociedade onde mulheres e homens possam responder ao
teu chamado com responsabilidade e dedicação, convivendo em respeito mútuo, tendo seus
dons valorizados e colocados a serviço da justiça e da paz.
Leitor(a) 4: O nascimento de Jesus acontece com o envolvimento de duas famílias de gente bem
simples. Isabel, Zacarias, Maria e José não têm riqueza material nem posição importante numa
terra dominada pelo império romano. Mas tornam-se colaboradores do maior acontecimento capaz de transformar a história humana. Diante de Deus, o valor das pessoas não se mede a partir
de seu prestígio social, mas de sua disposição para serem parte da construção do que vai trazer
vida melhor para todos. (acende-se a quarta vela e coloca-se material sobre a importância da solidariedade ao redor do presépio)
Todos: Ao contemplar essas famílias, Senhor, pedimos que nos ajudes a valorizar sempre teus
filhos e filhas mais desamparados para que tenham oportunidades de por em ação seus dons e
talentos ainda não descobertos. Caminha conosco para que juntos possamos crescer, aprendendo uns com os outros e criando uma sociedade onde todos sejam respeitados e bem atendidos.
Dirigente: Unidos e inspirados por esse nascimento que mudou nossa história, coloquemos
diante do menino Jesus nossa disposição de contribuir para que, sabendo recebê-lo, nosso
mundo se transforme e se deixe iluminar pela estrela da justiça e da paz.

Canto
O Senhor me chamou a viver, a viver a alegria do amor.
Foi teu amor que nos fez conhecer toda alegria da vida, Senhor!
Senhor da vida, teu amor nos faz recomeçar
E eu sei que a nossa vida é vida perdida pra quem não amar.

Nunca é longo demais o caminho que nos leva ao encontro do amor.
Foi teu amor que nos fez descobrir toda alegria da vida, Senhor!

O Senhor nos chamou a viver, a viver como irmãos simplesmente.

Foi teu amor que nos fez conhecer que o próprio Deus vive a vida da gente!

Leitura Bíblica refletida em conjunto
Dirigente: A justiça que produz a verdadeira paz já era proclamada como vontade de Deus nos
Salmos do Antigo Testamento.
Leitor(a) 1: Salmo 15
Senhor, quem será recebido em tua tenda?
Quem habitará na montanha santa?
O homem de conduta íntegra, que pratica a justiça
E cujos pensamentos são honestos.
Ele não deixou à solta sua língua,
Não fez mal aos outros, nem ultrajou seu próximo.
A seus olhos, o reprovado é desprezível;
Mas ele honra os que temem o Senhor.
Se se prejudicar em um juramento, não se retrata;
Não emprestou seu dinheiro com usura,
Nada aceitou para deitar a perder um inocente.
Quem age assim permanece inabalável.

Todos(as): Queremos habitar em tua casa, Senhor, tratando o próximo com justiça e amor fraterno, e assim construindo a paz que desejas para todos os teus filhos e filhas.
Dirigente: Vamos refletir um pouco mais sobre as condições desse nascimento tão transformador.
José acolhe Maria grávida, sem colocá-la em perigo. Mas, por um decreto romano, precisam ir
de Nazaré para Belém, conhecida como cidade de Davi. O anjo do Senhor apareceu a José em
sonhos e chamou o menino de Emanuel, que significa Deus conosco. A família sai de sua terra,
como acontece hoje com tantos migrantes e refugiados.

Todos(as): Deus continua conosco. Queremos servi-lo acolhendo quem precisa de ajuda, para que
todos se sintam parte da grande família humana da qual o próprio Deus fez questão de fazer parte.

Liturgia da Palavra
Dirigente: Não havia lugar para eles... E quem hoje se sente sem lugar no mundo?
Leitura: Lucas 2, 1-20
A seguir, cinco pessoas diferentes lêem cada parte e conduzem uma breve reflexão, abordando,
cada uma a seu jeito, os aspectos aqui indicados:
Leitor(a) 1: (Lc 2, 1- 5) José e Maria, por um decreto do governador, têm que ir de Nazaré para
Belém. São migrantes agora. Mas essa migração vai fazer progredir a história, com Jesus nascendo na cidade de Davi, como era esperado que acontecesse com o Messias. Temos muitos
migrantes hoje. Por que saem de suas terras? Têm oportunidade de construir uma vida melhor
em outro lugar? Como Jesus gostaria que eles fossem acolhidos?
Leitor(a) 2: (Lc 2, 6-7) Ao chegarem, o menino vai nascer, mas não há lugar para essa família,
que vai para uma manjedoura, onde se alimentam os animais. E hoje, temos gente que não tem
onde morar. Por que? O que seria preciso fazer para mudar isso? Como Jesus gostaria que nascessem e crescessem hoje os filhos de quem não tem onde ficar?
Leitor(a) 3: (Lc 2, 8-12) Os donos de hospedagens não cederam espaço para o menino que estava nascendo, mas o anjo do Senhor foi aos pastores, gente bem mais simples, e anunciou que
quem havia nascido era o Salvador, motivo de grande alegria para a humanidade.
Fecha-se a porta para o menino hoje no Natal quando o comércio apaga o significado do que ali
aconteceu. Como se faria um anúncio que de fato mostrasse o significado desse nascimento? O
que seria de fato uma boa maneira de festejar o Natal?
Leitor(a) 4: (Lc 2, 13-14) O menino está ali, sem ter encontrado um lugar para se hospedar. Mas
os anjos o conhecem e dão glória a Deus pela sua chegada ao nosso mundo. Mas querem também paz para todos aqueles que Deus ama. É atendendo aos necessitados que oferecemos
algo a Deus. Paz não é só ausência de guerra; sem justiça e respeito aos direitos humanos de
todos não há paz. Como o Natal nos animaria a trabalhar por essa paz?
Leitor(a) 5: (Lc 2, 15-20) Os pastores foram até o menino e contaram como tinham recebido o
anúncio daquele nascimento. Os que ouviram se admiraram e Maria guardou tudo isso no seu

coração. Depois os pastores se foram, louvando a Deus por terem conhecido ali, na simplicidade da manjedoura, algo tão grandioso. E nós hoje, que mensagem captamos contemplando
essa família que só achou um lugar assim para o nosso menino Jesus?
Dirigente: Natal é tempo de fazer Jesus nascer sempre cada vez mais em nossa vida e em nosso coração. Chamamos esse tempo de Noite Feliz porque aí foi demonstrado o amor de Deus
de um modo profundo. Viver como um de nós é um gesto de insuperável solidariedade que
Deus Filho nos ofereceu. Em breve vamos celebrar essa Noite Feliz com disposição de trazer
felicidade também a quem faz parte dessa imensa família humana em que Deus nos colocou.

Canto
Noite feliz! Noite feliz! O Senhor, Deus de amor,
Pobrezinho nasceu em Belém, eis na lapa Jesus, nosso bem.
Dorme em paz, ó Jesus! Dorme em paz, ó Jesus!

Noite feliz! Noite feliz! Eis que no ar vêm cantar
Aos pastores os anjos dos céus, anunciando a chegada de Deus,
De Jesus Salvador, de Jesus salvador!

Noite feliz! Noite feliz! Ó Senhor, Deus de amor,
Quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão
E a nos todos salvar, e a nós todos salvar.

Dirigente: A melhor maneira de celebrar o Natal é fazer de Jesus a nossa estrela guia. Se queremos dar um presente a ele, temos que nos perguntar diante de cada situação que a vida nos
apresenta: o que é que ele gostaria que eu fizesse agora? Ele foi solidário conosco em tudo.
Mesmo sendo todo poderoso, assumiu com simplicidade a vida humana. E nos disse como
gostaria de ser servido: tudo o que fizerdes a um destes mais pequeninos é a mim que o fazeis.
Então, com uma oração que nos veio de Teilhard de Chardin, peçamos a Deus que faça crescer
no amor de que a humanidade tanto precisa.

Todos (as):
Jesus, Salvador da atividade humana à qual viestes dar uma razão de ser,
Jesus, Salvador da dor humana a que viestes dar um valor de vida,
Jesus, sede a salvação da unidade humana, levando-nos a abandonar nossas mesquinhezas, e
apoiados em Vós, a aventurar-nos pelo mar desconhecido da caridade.

Oferta
Leitor(a) 1: Ao nos prepararmos para celebrar o nascimento de Jesus, queremos oferecer algo
a ele. Como ele mesmo nos disse servindo aos necessitados é a ele que estaremos servindo.
Então, estamos convidados a fazer nossa oferta, contribuindo para o Projeto da Cáritas, servindo
a Jesus como ele nos ensinou.

Canto: No raiar de um novo tempo
(L. Vanildo de Paiva/ Pr. Cláudio Kupra/ Fábio Henrique/ Pe. Osmar Bezutte - CF Ecumênica 2000)

Pai de amor, aqui estamos, celebrando a unidade.
Somos teus filhos amados nesta mesa da igualdade.
Somos uma só família, somos um só coração.
Eis que a graça da partilha, entre nós faz-se oração.

No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz.
A esperança do teu povo é justiça, amor e paz.

Ó Jesus, Senhor da vida, vem trazer libertação,
Desta gente tão sofrida vem mostrar-te Deus irmão.
Tua cruz é rumo certo, junto a ti vamos seguir,
Pois teu Reino está bem perto, as sementes vão florir.

Santo Espírito de amor, faze em nós tua morada
E na luta contra a dor guia nossa caminhada!
És a fonte da verdade, vem mostrar a direção:
Vida plena, dignidade, povo livre, mundo irmão.

Bênção e envio
Dirigente: Preparando-nos para a celebração do Natal, queremos ser agentes colaboradores do projeto
amoroso de Deus, que quer ver a família humana vivendo a paz e a justiça.
Todos(as): Estamos dispostos, Senhor, a participar da construção do teu Reino de amor, para que a humanidade caminhe sempre para na direção do objetivo que já havia sido anunciado pelo profeta Isaías.
A obra da justiça será a paz: o empenho da justiça, calma e segurança para sempre. Meu povo se estabelecerá em um remanso de paz, em moradias seguras, tranquilos lugares de repouso. (Is 32, 17-18)
Dirigente: Preparando-nos para celebrar o nascimento do menino Jesus no Natal, pedimos que
Deus nos abençoe, nos guie e nos fortaleça para vivermos o amor fraterno, o acolhimento ao
próximo e a justiça que ele sempre quis ver entre nós. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre nós e nos faça construtores de uma verdadeira paz.
Todos (as): Sustentados pela graça divina, queremos nos colocar no caminho indicado por Jesus.
Dirigente: Em paz voltemos, juntos andemos, proclamando o Reino que Jesus quer ver entre
nós.
Todos (as): Amém!

Canto final (de mãos dadas):
Deus chama a gente pra um momento novo
De caminhar junto com seu povo.
É hora de transformar o que não dá mais.
Sozinho, isolado, ninguém é capaz.

Por isso vem, entre na roda com a gente, também!
Você é muito importante! Vem!

Não é possível crer que tudo é fácil,
Há muita força que produz a morte,
Gerando dor, tristeza e desolação.
É necessário unir o cordão.

A força que hoje faz brotar a vida
Atua em nós pela tua graça.
É Deus quem nos convida a trabalhar,
O amor repartir e as forças juntar.

