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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



06/Sagrada Família 

Um Presépio feito com todas as pessoas.  
Não é possível? Sim, é. Esse é o sonho de Deus. 
Urge fazê lo acontecer. Esse sonho só é possível  
se a tua família aceitar fazer parte deste 
Presépio. Uma casa... um presépio. Um presépio... 
todas as casas. Todos pertencemos a este sonho. 
Uma família é um sonho. O amanhã é fazer casa  
e quanto mais se sonha com este fazer da casa 
mais presépio se faz. A casa é hospitalidade e 
faz-se quanto mais acolher, como Maria e José 
acolhem os pastores, os magos e todos os que 
foram a Belém para visitar o Menino.  
Uma casa que ganha dimensões universais 
na hospitalidade é o verdadeiro Presépio.

    A MINHA CASA É

    O PRESÉPIO DO MUNDO



Oração da Coroa

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

Todos: Amén.

Acender da vela

Mãe/Pai: 

Sagrada Família de Nazaré, 
que fizeste da tua casa  
Um lugar de humanização  
Portas abertas a todos, 
Braços prontos abraçar 
E o Menino de sorriso terno 
Para curar as mágoas que impedem  
A confiança e a esperança de se traduzirem 
No amor que une as famílias, 
Faz das casas o mundo inteiro. 
Sagrada família de Nazaré, 
Abre a minha casa a todos 
Para que seja um presépio 
Onde a humanidade se encontra. 

Todos: Amén

(Acender todas as velas)

Palavra do Evangelho segundo S. Lucas

Ao chegarem os dias da purificação, segundo a Lei de Moisés, Maria 
e José levaram Jesus a Jerusalém, para O apresentarem ao Senhor. 
Cumpridas todas as prescrições da Lei do Senhor, voltaram para a 
Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o Menino crescia, 
tornava-Se robusto e enchia-Se de sabedoria. E a graça de Deus 
estava com Ele.

(Lc 2, 22.39-40)

Para refletir

(7) Ao lado de Maria, em atitude de quem protege o Menino e Sua 
Mãe, está São José. Geralmente, é representado com o bordão na mão 
e, por vezes, também segurando um lampião. São José desempenha um 
papel muito importante na vida de Jesus e Maria. É o guardião que 
nunca se cansa de proteger a sua família. Quando Deus o avisar da 
ameaça de Herodes, não hesitará a pôr-se em viagem emigrando para 
o Egito (cf. Mt 2, 13-15). E depois, passado o perigo, reconduzirá a 
família para Nazaré, onde será o primeiro educador de Jesus, na sua 
infância e adolescência. José trazia no coração o grande mistério que 
envolvia Maria, sua esposa, e Jesus. Homem justo que era, sempre se 
entregou à vontade de Deus e pô-La em prática. 

(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

• Deixar mensagem de Natal nos vizinhos.

Desafios para a missão da comunidade catequética 

• Colocar a fotografia da Família (pais, irmãos, avós, tios...) 
no presépio;

• Aproveitar as redes sociais para divulgar mensagens de Natal.




