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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
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O MUNDO 
DO PRESÉPIO, 
   TODOS NASCEMOS AQUI

Um lugar comum? Um encontro com todos. 
Simplicidade do essencial: o nascimento na 
grande pobreza humana... na grande riqueza dos 
abraços que virão a ser dados. Não imagino o 
presépio sem Maria e José a abraçarem todos os 
que se aproximarem. Trazem presentes e levam 
algo mais importante: são abraçados. Abraçados 
para todo o sempre pelo amor que os faz nascer 
na alegria. No presépio nascemos em Deus. Não 
é só Jesus que nasce no presépio. Nós também, 
abraçados pelo amor que nos reconduz por outros 
caminhos. Depois do presépio, mais nada foi 
igual no mundo. Quem o visita não mais será o 
mesmo. Nada de lugares comuns. Uma certeza que 
tudo muda: o amor com que somos abraçados.



Oração da Coroa

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

Todos: Amén.

Acender da vela

Mãe/Pai: 

Espera outros caminhos. 
Não sejas mais um  
que apenas faz o que todos os outros fazem. 
Faz um caminho diferente 
entre tantos iguais. 
O teu caminho há de ser sempre o teu. 
Segue o caminho que abraça a todos, 
Procurando entre o lixo 
Quem não tem mais passos para dar.  

Todos: Amén

(Acender todas as velas)

Palavra do Evangelho Segundo S. Mateus

«Onde está – perguntaram os Magos – o rei dos judeus que acaba 
de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-l’O». 
E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e 
parou sobre o lugar onde estava o Menino. Ao ver a estrela, sentiram 
grande alegria. Entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua Mãe, 
e, prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus 
tesouros, ofereceram-Lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisados 
em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à 
sua terra por outro caminho.

(Mt 2, 2.10-12 )

Para refletir

(9...) Os Magos ensinam que se pode partir de muito longe para 
chegar a Cristo: são homens ricos, estrangeiros sábios, sedentos de 
infinito, que saem para uma viagem longa e perigosa e que os leva até 
Belém (cf. Mt 2, 1-12). À vista do Menino Rei, invade-os uma grande 
alegria. Não se deixam escandalizar pela pobreza do ambiente; não 
hesitam em pôr-se de joelhos e adorá-Lo. Diante d’Ele compreendem 
que Deus, tal como regula com soberana sabedoria o curso dos astros, 
assim também guia o curso da história, derrubando os poderosos e 
exaltando os humildes. E de certeza, quando regressaram ao seu país, 
falaram deste encontro surpreendente com o Messias, inaugurando a 
viagem do Evangelho entre os gentios.  

(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

• Uma partilha com os nossos irmãos mais desfavorecidos.

Desafios para a missão da comunidade catequética 

• Uma mensagem de esperança ou um desenho para os mais 
desfavorecidos;

• Uma hora para os desfavorecidos.




