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O povo que andava nas trevas viu uma grande luz
Ambiente: Providenciar algumas fotos antigas e atuais da família. Preparar uma mesa com
toalha, vela e a Bíblia em destaque.

Momento de Silêncio

Canto: Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. (bis)
Animador/a: Estamos felizes porque nossa família está reunida, neste tempo do Advento,
em nome do Deus da luz: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Animador/a: Por meio desta celebração pedimos a graça de bem nos preparar para a festa
da encarnação de Deus no meio de nós, a festa do Natal de Jesus.
Todos/as: “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1,14)
Leitor/a: O Advento é o tempo de preparação para a chegada do Menino. Tempo de gravidez, de espera. Tempo de gestar, recomeçar, converter-se, refazer nossos caminhos, gestos e
atitudes. Tempo de renovar sonhos, de preparar nossos presentes para o Menino Deus que
vai chegar.
Animador/a: Advento é tempo de expectativa, como a mãe e o pai durante a gravidez. Tempo de abrir nosso coração para a novidade de Deus que se anuncia pela boca dos profetas.
Pedindo que este tempo seja especial para nossa família, rezemos: Pai Nosso...

Primeiro Encontro

Contemplando os símbolos

Animador/a: Contemplando os símbolos, qual o significado deles para nós? (conversar)
Animador/a: Com a intercessão de Nossa Senhora peçamos que Deus acolha em seu coração esta memória familiar: Ave Maria...

Contemplando a Palavra

Animador/a: Acolhamos a Palavra de Deus cantando:

Canto: Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.
Leitor/a: Ler da Bíblia o texto de Isaías 9,1-6
Canto: Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. (bis)

Contemplando a Luz

Animador/a: O povo de Deus que estava sofrido, triste, abandonado e empobrecido, no tempo
do profeta Isaías, viu uma grande luz. Que esta mesma luz ilumine nossa família neste tempo
do Advento.
(Enquanto se entoa o canto abaixo, pode-se passar a luz de mão em mão. Caso não souber o canto, pode-se rezar
uma Ave-Maria.)

Canto: Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da Paz. (bis)

Rezando com a Palavra

Animador/a: Ao Deus da luz, que fez brilhar os olhos do povo e a esperança da libertação,
elevemos nossa gratidão rezando após cada motivação: Obrigado, Senhor.
Ӻ Pela nossa família reunida...
Ӻ Pelos nossos sonhos realizados...
Ӻ Pelos nossos parentes...
Ӻ Pelo sol, a lua e as estrelas...
Ӻ Pela irmã água, a mãe terra, as plantas e as florestas...
Animador/a: O que mais queremos agradecer?
Animador/a: Por todos os motivos que nos fazem agradecer a Deus, rezemos: Ave Maria...

Rezando o Salmo

Leitor/a: Ler da Bíblia o Salmo 119, versículos 49 a 58.
Todos/as: Glória ao Pai...

Nossa resposta à Palavra de Deus

Animador/a: A pandemia do coronavírus trouxe muitas dores, medos e perdas, mas também
muitas luzes, lições e aprendizados para as famílias e a sociedade no nosso jeito de viver. O que
nossa família aprendeu com esta pandemia? O que precisamos fazer de diferente?

Mergulhando nos braços de Deus com sua bênção

Animador/a: O Menino que vem nos abençoe e faça brilhar a sua luz. Em nome do Pai, e do
Filho e do Espírito Santo. Amém.
Animador/a: Louvado seja o Menino que vem.
Todos/as: Para sempre seja louvado.
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O menino vai chegar. Qual presente ofertar?
Ambiente: Mesinha com toalha, vela, Bíblia, fotos da família, terra, flores e água.

Momento de Silêncio

Canto: Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. (bis)
Animador/a: O tempo se aproxima, a alegria inunda nosso coração. A família vai se preparando, a expectativa aumenta. É preciso preparar os presentes. No ventre de Maria habita a
esperança. O menino está pra chegar. Alegremo-nos no Senhor.
Todos/as: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Contemplando os símbolos

Animador/a: Contemplando os símbolos, qual o significado deles para nós? (conversar)
Animador/a: Na certeza de que Deus acolhe e ilumina nossa memória histórica, rezemos:
Pai Nosso...

Segundo Encontro

Nosso grito de misericórdia

Animador/a: Somos chamados a fazer a experiência de Deus no meio das lutas, conquistas
e dificuldades. Vivemos hoje um tempo de grandes desafios que afetaram e impactaram
a vida de nossas famílias. Recordemos, de modo especial, as mais de 170 mil vítimas da
Covid 19. Por isso, vamos nos ajoelhar diante de Deus e da criação, pedindo perdão pelas
causas dessa pandemia. Após cada pedido, rezemos: Senhor, converte nosso coração e o
de nossas autoridades.
» Perdão, Senhor, pela nossa falta de cuidado com a mãe terra.
» Perdão, Senhor, pela escassez da água potável, o aquecimento do planeta, os desmatamentos e queimadas das nossas florestas.
» Perdão, Senhor, pela ganância dos poderosos que fazem empobrecer ainda mais a nossa população gerando fome e desemprego.

» Perdão, Senhor, pela falta de políticas públicas para garantir saúde, educação, moradia
digna para as famílias das periferias e dos migrantes.
Canto: Piedade, piedade, piedade de nós. (bis)
Ave Maria...

Contemplando a Palavra

Animador/a: Acolhamos a Palavra de Deus cantando:
Canto: Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.
Leitor/a: Ler da Bíblia o texto de Isaías 11,1-10
Canto: Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. (bis)
Animador/a: Meditemos em silêncio algumas frases do texto bíblico.
* Haverá justiça para os pobres e uma sociedade justa para todos os que lutam.
* Deus vai destruir não o mundo, mas toda maldade da face da terra.
* Não haverá mortes antes do tempo. A terra estará repleta da sabedoria de Deus.
Animador/a: Os seguidores e seguidoras de Jesus carregavam nos ombros a esperança. Ele
precisa de cada um de nós para que se concretize o sonho de “um novo céu e uma nova terra”.
Todos/as: Desanimar nunca. Lutar sempre é o desejo e a paixão do nosso de Deus.

Contemplando o Salmo

Leitor/a: Ler da Bíblia o Salmo 9, versículos 2 a 21.
Todos/as: Glória ao Pai...

Nossa resposta ao Senhor

Animador/a: A pandemia não é vontade de Deus, pois Deus é amor. Ela é consequência do
modo como cuidamos da vida, das feridas que abrimos no pulmão da mãe terra e da desigualdade social. A pandemia é uma resposta da natureza. Por isso é tempo de tomar atitude:
Ӻ É URGENTE oferecermos um presente para o Menino Deus.
Ӻ CUIDAR da mãe terra, da casa comum de todos nós.
Ӻ PROMOVER a justiça social, cuidando das populações mais pobres.
Ӻ GARANTIR relações mais justas entre os países.
Ӻ PERMANENTE conversão do coração, voltando nosso olhar para Jesus, homem da compaixão e do cuidado.
Animador/a: Que Nossa Senhora interceda a Deus para termos a força necessária para assumir estas atitudes: Ave Maria...

Animador/a: O que nossa família pode ofertar de presente para aliviar a fome de tantos irmãos
e irmãs brasileiros e migrantes?
(Provavelmente a comunidade irá motivar uma coleta de alimentos neste tempo do Natal. Vamos participar deste
gesto para que tenhamos um Natal com amor sem fome.)

Todos/as: O Menino vai nascer, nossos presentes vamos oferecer.

Mergulhando nos braços de Deus com sua bênção

Animador/a: O sorriso de Deus seja o nosso sorriso. Os ouvidos de Deus sejam os nossos
ouvidos. Os olhos de Deus sejam os nossos olhos. O coração de Deus seja o nosso coração. O
Espírito de Deus seja nossa força para fazermos esta travessia e renovarmos a nossa esperança
no cuidado com a vida e toda a criação. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e
do Espírito Santo. Amém.
Animador/a: Louvado seja o Menino que vem.
Todos/as: Para sempre seja louvado.

