
PARA REZAR EM CASA 
Acendendo a luz na preparação do natal 

 
 

 
Convide as pessoas para a oração, marque um dia da semana, sábado à noite por exemplo. 
Prepare o espaço: cadeiras em círculo, no centro uma mesinha, com a bíblia e a coroa do advento 
com 4 velas. A cada semana acende-se uma vela da coroa. 
Antes de iniciar a oração reunir–se em torno da coroa. Todos ficam em silêncio por algum tempo.  

 

 

 

1. Sinal da cruz 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

2. Recordação da vida 

Acendemos a vela para reacender em nossos corações a 

esperança no Cristo que está no meio de nós, em meio às 

turbulências do momento presente.  

3. Acendimento da vela.  
Enquanto alguém acende a vela, faz a oração: 

Ó Cristo, Tu és o desejado de todos os corações, ó fonte de 
luz! Bendito sejas para sempre. Amém. 

4. Salmo 25[24],1-4. 15-18  - Rezar juntos: 

A ti Senhor, eleva-se o meu coração 

em ti ponho a minha confiança. 
Que os meus inimigos  

não cantem vitória sobre mim, 
pois aqueles que em ti confiam  

não ficam decepcionados. 
Faze-me conhecer, Senhor,  

os teus caminhos, 

ensina-me as tuas estradas. 
Meus olhos estão fixos no Senhor,  

pois ele retira da rede os meus pés. 
Volta-te para mim  

e tende piedade de mim. 

Faze morada em meu coração aflito, 
liberta-me das minhas angústias. 

 
 

Primeira semana  

5. Leitura Bíblica - Marcos 13,35-37 

Leitura do Evangelho de Marcos. Estejam vigilantes! Porque 
vocês não sabem quando o senhor da casa vai voltar: à 

tarde, à meia-noite, ao canto do galo, ou de manhã. 

Que ele, vindo de repente, não encontre vocês 
dormindo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 

6. Meditação 
Cada frase da leitura é muito importante. Vale a pena reler 
meditando...  Partilhar o que chamou a atenção... Quem preside 
conclui:  

Jesus já veio e ainda virá, mas está sempre no meio de 

nós. A vigilância é um olhar atento para enxergar os 

seus sinais, em nossa própria vida e na realidade que 
nos circunda.  
 

 

 

Segunda semana  

5. Leitura Bíblica - Marcos 1,2-3 

Leitura do Evangelho de Marcos. Está escrito no livro do 

profeta Isaías: “Eis que envio o meu mensageiro à tua 
frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz 

daquele que grita no deserto: „Preparai o caminho do 

Senhor, endireitai as suas estradas!‟” Foi assim que 
João Batista apareceu no deserto, pregando um 

batismo de conversão. E dizia: Depois de mim virá 
alguém mais forte do que eu. Eu vos batizei com água, 

mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da 
salvação. Glória a vós Senhor. 

6. Meditação: 
Cada frase da leitura é muito importante. Vale a pena reler 
meditando... Partilhar o que chamou a atenção... Quem preside 
conclui: 

O deserto é símbolo de morte, de secura, de solidão. 

Com seu testemunho e sua voz, João faz o deserto 

viver de novo. João anuncia aos pobres, que a sua 
servidão está perto de acabar, porque aquele que vem, 

não é um juiz; ele batiza com a suavidade do Espírito.  
 

Terceira semana  

5. Leitura Bíblica - Mateus 11,2-6 

Leitura do Evangelho de Mateus. Naquele tempo, João 
estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Jesus, 

enviou-lhes alguns discípulos, para lhe perguntar: ”És tu, 

aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro”? 
Jesus respondeu-lhes: “Ide contar a João o que estais 

vendo: os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, 
os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos 

ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele 
que não se escandaliza por causa de mim.” Os discípulos 

de João partiram e Jesus disse às multidões: “De todos os 
homens nascidos de mulher nenhum é maior que João 

Batista”. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. 

6. Meditação: 

Cada frase da leitura é muito importante. Vale a pena reler 
meditando...  Partilhar o que chamou a atenção... Quem preside 
conclui: 

João Batista anunciou que Jesus viria com machado na 
mão para cortar o mal pela raiz [cf. Mt 3,10]. Agora, preso 

por ordem de Herodes, ouve falar de Jesus, compassivo e 
disposto a perdoar. Bateu uma dúvida em João e então 
manda os discípulos perguntarem a Jesus: “És tu o que 

devia vir, ou devemos esperar por outro”? A resposta de 
Jesus revela que ele é o enviado de Deus para agir com 



misericórdia. João Batista muda a sua visão sobre Jesus. E 

Jesus reconhece que João é profeta verdadeiro. 
 

Quarta semana 

5. Leitura Bíblica - Lucas 1,39-45 

Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, 
dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade da Judéia. 

Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. 

Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou 
no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com 

um grande grito, exclamou: „Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!‟ Como posso 

merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo 
que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança 

pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela 
que acreditou, porque será cumprido, o que o Senhor lhe 

prometeu.‟ Palavra da Salvação. 

6. Meditação: 

Cada frase da leitura é muito importante. Vale a pena reler 
meditando...  Partilhar o que chamou a atenção... Quem preside 
conclui: 

Duas mulheres em sua primeira gravidez: Isabel e Maria. O 
encontro das duas mães torna-se o encontro misterioso 

entre os dois filhos. João, o profeta do altíssimo, 
estremece com a presença do Messias. Maria chamada por 

Isabel de mãe do Senhor, é a nova arca da aliança, 

bendita entre as mulheres, modelo de fé para todos os 
crentes da terra. 

 

 

 

 

 

7. Preces 

Carregando em nossos corações as urgências do mundo, 
imploramos a vinda do Senhor. 

Vem, Senhor Jesus! 

- Ó mistério escondido há séculos e revelado aos teus 
fiéis, vem tirar do nosso mundo a cegueira e firmar os pés 

vacilantes. 

- Esperança dos mortais, sustenta as comunidades cristãs 

de todas as Igrejas, livra-nos da prepotência e da 

intolerância.  

- Vem Senhor Jesus, sobre o nosso mundo dividido pelo ódio 

e dá-nos a paz. 

- Senhor Jesus, prometido pelos profetas e nascido de Maria, 

vem ao nosso mundo, com a tua paz.  

- Por tua ressurreição faze brilhar para os nossos irmãos e 

irmãs que morreram, a luz sem ocaso. 

Preces espontâneas...Quem dirige convida: 

Oremos juntos, a oração que o Senhor nos ensinou: Pai 

nosso... 

8. Oração 

Jesus, nossa alegria. O desejo da tua presença e a espera 

da tua chegada, faz brotar em nossos corações fontes de 

bondade e gratuidade. A ti a glória pelos séculos. Amém  

9. Bênção 

Abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.  
 

 
 

 

 


