
 

Iniciamos o nosso caminho de prepara-

ção para o Natal, a festa do Nascimento 

do nosso Salvador.  

Fazemo-lo, cada ano, não apenas para 

fazer memória viva da Sua primeira 

vinda, mas porque caminhamos na ex-

pectativa da última vinda do Senhor. E 

hoje e sempre esperamos a Sua vinda ao 

nosso coração, à nossa vida, à nossa co-

munidade, ao nosso mundo.  

O ambiente que se respira lá fora anun-

cia e até antecipa os sinais festivos do 

Natal, que está à porta.  

Os nossos olhos fixam-se, cada vez mais, 

no Presépio de Belém, do qual podemos 

dizer: “Todos aqui nascemos” como filhos 

de Deus!  

O Natal é a festa em que realmente so-

mos desafiados a nascer de novo, dei-

xando que Ele nasça em nós e nos faça 

renascer.  

Palavra de Deus 

Que alegria quando me disseram:  

“Vamos para a casa do Senhor!” 
 

Alegrei-me quando me disseram: 

«Vamos para a casa do Senhor». 

Detiveram-se os nossos passos 

às tuas portas, Jerusalém. 

Para lá sobem as tribos,  

as tribos do Senhor, 

segundo o costume de Israel, 

para celebrar o nome do Senhor; 

ali estão os tribunais da justiça, 

os tribunais da casa de David. 

Pedi a paz para Jerusalém: 

«Vivam seguros quantos te amam. 

Haja paz dentro dos teus muros, 

tranquilidade em teus palácios». 

Por amor de meus irmãos e amigos, 

pedirei a paz para ti. 

Por amor da casa do Senhor, 

pedirei para ti todos os bens.  
(Salmo 121/122) 

Referências batismais 

O Rito do acolhimento à porta da Igreja, 

na celebração do Batismo: O sacerdote ou 

o diácono celebrante vai até à porta da igreja, 

onde estão reunidos os pais e os padrinhos 

com a criança. Saúda os presentes e pergunta 

aos pais: “Que nome dais ao vosso filho?” 

 
Oração da Coroa do Advento 
para a memória do Batismo 

Acendemos, a partir da luz da vela do ba-

tismo, a primeira vela da coroa do Ad-

vento recordando a graça daquele dia 

em que se abriu para nós a porta do Céu, 

a porta da Igreja, a porta da Vida e do 

Reino. 

 

Senhor Jesus:  

o Natal, a festa do Teu nascimento,  

bate no nosso coração e está já à porta. 

Todos ali nascemos. E todos queremos  

con'Tigo nascer de novo. 



 

Acendemos esta vela 

para despertar no nosso coração 

a alegria daquele novo nascimento, 

quando se abriu para nós a porta da Igreja 

e fomos acolhidos em festa, 

à porta da Casa do Senhor, 

para a celebração do Batismo. 

Esse foi o dia em que renascemos, 

em que verdadeiramente fomos dados à luz,  

para sempre.  

Tu és, desde o Batismo, a nossa Luz!  

 

Senhor, faz-nos Teus,  

faz-nos filhos de Deus,  

faz-nos filhos da luz.  

Ámen. 
 

 

Atitudes pessoais 
para nascer de novo 

• Acolher alguém em nossa casa.  

• Dar a conhecer a alguém a nossa 

Igreja.  

• Conhecer alguém e dar-se a conhe-

cer a alguém. 

 

Para a Catequese: 

• Conhecer um companheiro que 

ainda não conheces e dares-te a co-

nhecer a alguém que não te conhece.  

• Escrever 3 características que o/a 

identifiquem. 

• Rezar todos os dias a oração: 

 

Meu Deus, tu me conheces, conheces-me 

pelo meu nome, melhor ainda que os meus 

pais, e melhor que os meus amigos. Mesmo 

aquilo que eu penso e que não digo a nin-

guém, tu o sabes. Tudo o que eu faço, tudo 

o que eu digo, tudo é importante para ti, 

porque me amas com um amor imenso. 

 


