
 

 
6º DIA: Belém: grandeza e pequenez! 

 

INICIANDO... 

 

Cântico: (à escolha) 

— O Senhor nos oferece seu amor, e não se cansa de oferecê-lo. Ele é amor eterno, 

sem fim, gerador da vida e da paz. Façamos o sinal-da-cruz.  

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

— Senhor Deus, vós escolhestes Belém, a Casa do Pão, para que desse lugar vosso 

amor se irradiasse pelo mundo inteiro.  

— Vosso amor, Senhor, é vida em nossa vida. Sem ele não podemos viver! 

— Guiai-nos na luz de vosso Espírito Santo, para que sejam dissipadas as trevas de 

nossos egoísmos. 

— Fortalecei-nos na fé, na caridade e na fraternidade, na partilha da vida e dos dons! 

— Reunidos como irmãos e irmãs, celebramos com alegria a esperança da chegada de 

vosso Filho. 

— Vós nos alegrais na certeza de vosso amor encarnado entre nós, Jesus, vosso Filho! 

Amém! 

— Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

— Agora e para sempre, e pelos séculos sem fim. Amém! 

 

OUVINDO... (Palavra de Deus) 

— José e Maria foram a Belém, por causa do recenseamento que os obrigava a alistar-

se em sua cidade. E, completados os dias da gestação, Jesus nasceu e foi colocado 

numa manjedoura.  

 

Cântico: (acolhendo a Palavra) 

 

Proclamação do Evangelho, segundo Lucas (Lc 2,1-7):  



1Naqueles dias, foi promulgado um decreto de César Augusto, determinando o 

recenseamento do mundo inteiro. 2Este recenseamento, o primeiro que se fez, foi 

efetuado quando Quirino governava a Síria. 3E todos iam alistar-se, cada um em sua 

cidade.  
4Também José subiu de Nazaré, na Galileia, para a cidade de Davi, chamada Belém, 

na Judeia, porque era da casa e da família de Davi, 5a fim de alistar-se juntamente com 

Maria, sua esposa, que estava grávida. 6Enquanto estavam lá, completaram-se os dias 

da gestação. 7E Maria deu à luz seu filho primogênito; envolveu-o em faixas e o deitou 

num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. — Palavra da Salvação. 

 

MEDITANDO... 

O Verbo eterno do Pai encarnou-se entre nós. Maria, que acolheu com alegria e 

desprendimento o anúncio do Anjo Gabriel e bendisse ao Senhor na casa de Isabel, 

agora vê o recém-nascido, a promessa divina, sendo realizado no meio do mundo. O 

mundo o rejeitou já antes do nascimento. Sua Palavra também não agradou a muitos e 

por isso o colocaram numa cruz. Mas o amor “continuou nos amando”, e todos os que 

creram e creem nele alcançam a vida, a paz e a salvação. Diante de muitas indiferenças 

e friezas em nossos dias para com as coisas de Deus, acalentemos o amor divino que 

vem até nós na simplicidade do presépio. Benditos sejam Belém, Maria e José, a 

manjedoura que nos mostraram a salvação, o Cristo Senhor.  

 

SUPLICANDO... 

— Ó Pai, que nos destes o mais belo amor, vosso Filho Jesus, vimos com humildade, 

diante de vós, para vos suplicar nossas necessidades. A vós clamamos, rezando: 

Senhor, Deus de amor, escutai-nos!  

1. FORTALECEI vossa Igreja no anúncio do Evangelho da vida, vos clamamos.  

2. GUARDAI os Ministros de vossa Igreja, e fazei-os humildes e misericordiosos, vos 

clamamos. 

3. PROTEGEI nossas famílias e dai-lhes a graça da união e da paz, vos clamamos.  

4. ABENÇOAI nossa juventude, as crianças, os casais e os doentes e sofredores, vos 

clamamos. 

(Podem ser feitas outras intenções...) 

— Rezemos com o coração agradecido e alegre, como Jesus, nascido em Belém, nos 

ensinou a rezar:  

— Pai Nosso... 

— Senhor Deus, acolhei nossa prece e nossa vida, mas em tudo e em primeiro lugar, 

fazei vossa vontade, e ajudai-nos a corresponder com vossa bondade. Por Cristo, 

nascido em Belém, nosso Senhor e Salvador.  

— Amém! 

 



VIVENDO.... 

Certamente que a festa do Natal contagia toda a humanidade. Estatisticamente 

comprova-se que, nestes dias do Natal, diminuem a violência e outras agressividades 

na sociedade. Mas, para os cristãos significa renovar o projeto de vida que é o 

Evangelho de Jesus. Celebrar o Natal é renovar o gosto de viver em Cristo, praticando o 

que Ele nos ensinou. Pensemos nisso!  

  

CAMINHANDO... 

— Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a caminhar decididamente em nossa 

fé, rezando:  

— Ave-Maria, cheia de graça... 

 

— O Senhor derrame sobre nós sua paz.  

— Amém! 

— Inspire nosso coração na prática do bem.  

— Amém! 

— Faça resplandecer sobre nós a luz de sua bondade e misericórdia. 

— Amém! 

— O Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos santifique.  

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

— Fomos fortalecidos por nosso encontro e pudemos sentir de perto a presença do 

Senhor. Continuemos unidos na fraternidade e preparando nosso coração para acolher 

o Menino Deus. Vamos em paz.  

— Graças a Deus! 

 

Cântico: (à escolha) 


