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NA TUA CASA, UM PRESÉPIO 
PARA O MUNDO INTEIRO
Deus é o amante silencioso. Bate à porta e não sentes. Bate à janela e não vês. Apresenta-se a todos os hóspedes, não força, 
e recebe todos. Não tem quem o acolha. Pode ser em tua casa? Agora… hoje… Precisas de aprender a fazer Presépio.  
Em casa? Sim, claro. Principalmente neste tempo de pandemia. Um Presépio não pode estar confinado.  
Faz da tua casa um presépio para o mundo inteiro. 

O nosso convite para o Advento é para que faças caminho para casa e de casa para o mundo inteiro. Este é hoje o Presépio. 
O Presépio veio para salvar o mundo. Hoje precisamos de voltar ao mundo para salvar o Presépio. Salvar? Deixemos de ter 
presépios só nas estantes ou prateleiras da casa. Não se faça só naquele canto onde todos vão deixar as suas prendas.  
O Presépio acontece no meio do mundo e para o mundo. Precisa de vida. As personagens do presépio têm nome, história 
e mundo. Estão vivas. Têm carne. Deus encarnou. 

O mundo é o presépio e todas as vidas fazem o presépio do Deus que procura a Humanidade na Sua solidão.

Um convite: com a pintura aprende a fazer da tua casa o Presépio. Deixamos aqui o Retábulo “Portinari” de Hugo van der 
Goes. Portinari foi o doador desta obra, colocando-se a ele e à sua família como personagens do Presépio, homenageando 
Jesus Menino. O mundo da família Portinari foi transformado/ incluído num Presépio. 

Nesta Natividade os anjos têm uma missão fundamental, além de anunciarem o nascimento do Messias, assinalam as três 
Missas de Natal. Nelas fazemos memorial dos três nascimentos do Salvador: a sua geração misteriosa no seio do Pai;  
o seu nascimento na carne, no seio de Maria; o seu nascimento no coração de cada homem, evocado pelos pastores.  
Este último nascimento é o nosso grande objetivo desta caminhada. 

Os anjos que estão sobre a manjedoura são os anjos da Missa da noite, o canto do galo, e cantam o nascimento eterno do 
Verbo de Deus. Os anjos em torno da Virgem e do Menino celebram a Missa da aurora, e com ela o nascimento de Cristo  
na humildade da carne. Ao terceiro nascimento fazem referência os anjos que, chamando os pastores, voam sobre o cenário. 
A missa do dia é a terceira. Os hábitos quase monacais dos anjos convidam os fiéis à vigilância e à sobriedade, para Jesus 
nascer nos seus corações



05/Noite de Consoada

Uma casa feita de caminhos. Todos. Uma casa 
que não deixa de se fazer. Por todos. Pobre. 
Sempre. É uma casa onde só Deus pode nascer. 
O medo demonstra posse. Só Deus não se deixa 
malparado. Ama. E quem ama arrisca tudo.  
Na imensa pobreza de nascer envolto em pobreza, 
num lugar telúrico. Só casa assim é caminho para 
a humanidade inteira. Há que baixar montanhas 
e endireitar caminhos, encher vales e rasgar os 
mares para que todos possam passar. Só o amor 
faz tanto quanto a humanidade precisa. Só o amor 
não tem medo de alargar a casa para que todos  
o habitem. Hoje é dia de fazer da tua casa  
o mundo inteiro. É aqui que o Presépio está 
a acontecer. Hoje e sempre.

O MUNDO INTEIRO NUM 
PRESÉPIO (EM TUA CASA)



Oração da Coroa

Mãe/Pai: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Todos: Amén.

Acender da vela

Mãe/Pai: 

Amor escondido do mundo, 
No mundo, 
Iluminai todos os nossos dias,  
Os novos para serem vividos com fé 
E os passados para na fé vermos o perdão,  
Com a luz do vosso Presépio. 
Fazei simples a nossa mesa 
E no pão de cada dia encontremos 
O milagre da fraternidade, 
Trilhando as estradas do amor. 
Nesta Noite Santa 
Cuidemos dos humilhados e dos abandonados  
Para que saibam que por eles nasceste 
Para nós

Todos: Amén

(Acender todas as velas)

Palavras do Evangelho segundo São Lucas

«Quando os Anjos se afastaram dos pastores em direção ao Céu, 
começaram estes a dizer uns aos outros: «Vamos a Belém, para vermos 
o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer». Para lá se 
dirigiram apressadamente e encontraram Maria e José e o Menino 
deitado na manjedoura. Quando O viram, começaram a contar o que 
lhes tinham anunciado sobre aquele Menino. E todos os que ouviam 
admiravam-se do que os pastores diziam. Maria conservava todas 
estas palavras, meditando-as em seu coração.» 

(Lc 2,15-19) 

Para refletir

 (8) O coração do Presépio começa a palpitar, quando colocamos lá, 
no Natal, a figura do Menino Jesus. Assim Se nos apresenta Deus, num 
menino, para Se fazer acolher nos nossos braços. Naquela fraqueza e 
fragilidade, esconde o Seu poder que tudo cria e transforma. Parece 
impossível, mas é assim: em Jesus, Deus foi criança e, nesta condição, 
quis revelar a grandeza do Seu amor, que se manifesta num sorriso 
e nas suas mãos estendidas para quem quer que seja. O nascimento 
duma criança suscita alegria e encanto, porque nos coloca perante o 
grande mistério da vida. Quando vemos brilhar os olhos dos jovens 
esposos diante do seu filho recém nascido, compreendemos os 
sentimentos de Maria e José que, olhando o Menino Jesus, entreviam a 
presença de Deus na sua vida. 

(Papa Francisco, O sinal admirável)

Pai Nosso

Mãe/Pai: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai, Filho  
e Espírito Santo.

Todos: Amén

Desafios para a missão da comunidade

• Colocar o Presépio à mesa (as figuras principais)
• Levar o bolo ao vizinho.

Desafios para a missão da comunidade catequética 

• Mensagem de Natal com referência a Jesus e/ou Sagrada Família 
para divulgar pelas redes sociais.




