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NA TUA CASA, UM PRESÉPIO PARA O MUNDO INTEIRO



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



04/Domingo de Advento

MARIA  
SORRIU 
E DEUS  
ENCARNOU 
EM CASA

Na cidade, na rua... Maria sorriu e o anjo aproximou-se. A casa fez-se ali mesmo. No ventre de Maria. 
No sorriso, o Anjo encontrou a via para se aproximar de Maria. A estrada do encontro é feita de coisas 
simples. As da casa e as da rua. Simples, basta que sejam de disponibilidade para sorrir. Depois  
a encarnação. Mais do que sermos vizinhos, passarmos a habitar a mesma casa. A mesma vida.  
Até que se gere o outro, como Maria a Jesus. É preciso o melhor de nós. Tempo e muito disponibilidade 
para continuar a sorrir, mesmo que nem tudo corra pelo melhor. Importante é o ventre. A casa. A única  
que dá à luz na escuridão das ruas sem pessoas que digam o quanto és importante para elas.



Oração da Coroa de Advento

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

Todos: Amén.

Acender da vela 

Mãe/Pai: 

Senhor, Tu és a nossa luz 
A nossa alegria. 
Acendemos esta quarta vela 
Aguardando que a Tua Luz  
Desponte na alvorada de uma nova humanidade.

Senhor, Maria reflete a Tua luz 
E nós também,  
caleidoscópio da Tua presença entre os homens, 
Dá-nos a alegria de ver 
Outros a iluminarem-se conVosco 
Para que a sua casa se encha de amor

Todos: Amén

(Acendem-se as quatro velas)

Todos: Vem, Senhor Jesus, e ilumina as nossas vidas e faz-nos 
vigilantes para Vos acolher sempre.

Palavras do Evangelho segundo São Lucas

Maria disse ao Anjo: «Como será isto, se eu não conheço homem?». 
O Anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força do 
Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o Santo que vai 
nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu 
também um filho na sua velhice, e este é o sexto mês daquela a quem 
chamavam estéril; porque a Deus nada é impossível». Maria disse 
então: «Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a tua 
palavra». E o anjo retirou-se de junto dela.

(Lc 1,26) 

Para refletir

(7.) A pouco e pouco, o Presépio leva-nos à gruta, onde encontramos 
as figuras de Maria e de José. Maria é uma mãe que contempla o seu 
Menino e O mostra a quantos vêm visitá-Lo. A Sua figura faz pensar 
no grande mistério que envolveu Esta jovem, quando Deus bateu à 
porta do seu coração imaculado. Ao anúncio do anjo que Lhe pedia 
para Se tornar a mãe de Deus, Maria responde com obediência plena 
e total. As suas palavras – «eis a serva do Senhor, faça-se em Mim 
segundo a Tua palavra» (Lc 1, 38) – são, para todos nós, o testemunho 
do modo como abandonar-se, na fé, à vontade de Deus. Com aquele 
«sim», Maria tornava-Se mãe do Filho de Deus, sem perder – antes, 
graças a Ele, consagrando – a sua virgindade. N’Ela, vemos a Mãe de 
Deus que não guarda o seu Filho só para Si mesma, mas pede a todos 
que obedeçam à palavra d’Ele e a ponham em prática

(cf. Jo 2, 5).

Pai Nosso

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

Todos: Amén

Desafios para a missão da comunidade

• Levar a ‘Luz da Paz de Belém’
• Um Natal de rua
• Colocar Nossa Senhora e São José no Presépio
• Preparar bolo para trocar com os vizinhos segundo 

a receita divulgada.

Desafios para a missão da comunidade catequética 

• A casa de Deus és tu. Quem faz de José e de Maria? Quem faz  
de povo ou dos pastores?

• A casa de Deus és tu. Os teus amigos que lugar ocupam 
no presépio?




