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ENCONTRO
              NOS LARES

ACOLHIDA
 Neste tempo de advento, oramos por todas as pessoas, mas destacamos 
a necessidade dos migrantes e refugiados, e com estes, oramos por todos 
aqueles que não têm para onde ir. Porém o Senhor os convida como se vê 
nas palavras do Sl 122 (leitura de abertura).

CANTO DE ACOLHIDA – Ó Luz do Senhor – (Comunidade G. Champs) 
 Ó luz do Senhor, 
 que vem sobre a terra, 
 inunda meu ser, 
 permanece entre nós!

(Acende-se a primeira vela. Se houver alguma pessoa visitando a casa, ela pode ser 
convidada a acender a vela, simbolizando as pessoas imigrantes e refugiadas) 

ORAÇÃO DO IMIGRANTE
	Senhor	Jesus,	tu	que	fizestes	de	tua	vida	uma	caminhada	ao	encontro	do	
homem,	a	fim	de	levá-lo	ao	Pai,	nós	te	pedimos	pelo	imigrante	mais	pobre	
e	abandonado.	Senhor	conduza-o	para	uma	terra	que	o	alimente,	sem	
tirar-lhe	a	dignidade	e	o	coração.	Que	o	teu	Espírito	o	fortaleça	a	prosseguir	
rumo	à	verdadeira	Terra	Prometida,	vivendo	a	justiça,	a	solidariedade	e	a	
paz.	Dá-nos	a	graça	de	acolhê-lo	com	fé	e	amor,	ajudando-o	a	caminhar	
com	coragem	e	esperança.

AFIRMAÇÃO DE FÉ
	CREDO	DO	MIGRANTE	-	(Pr	Luiz	Carlos	Ramos)

	Cremos	de	todo	coração,	de	toda	alma,	e	com	todas	as	forças,	no	Deus	
dos migrantes, que ouve o clamor dos desterrados, que liberta os cativos, 
que	guia	à	 liberdade	os	oprimidos;	 /	Cremos	de	 todo	coração,	de	 toda	
alma,	e	com	todas	as	 forças,	em	Jesus	Cristo,	seu	amado	Filho,	nascido	
peregrino,	 como	muitos	de	nós,	que	experimentou	o	exílio,	que	andou	
com retirantes e caminhantes, Companheiro constante pelas estradas da 
paixão	e	da	ressurreição;	/	Cremos	de	todo	coração,	de	toda	alma,	e	com	
todas	as	forças,	no	Espírito	Santo,	consolador	materno	que	nos	abriga	em	
suas asas, nos alenta com seu sopro terno, nos constitui povo de Deus, 
comunidade	de	fé,	mutirão	de	fiéis,	 família	humana	unida,	cidadãos	do	
Reino,	filhos	e	filhas	da	Paz.

REFLEXÃO E PARTILHA DA PALAVRA 
	 Is	2.1-5	/	Mt	24.36-46

PARTILHA DA PALAVRA 
 (sugestão de leitura em círculo em que todos falam por um ou dois minutos)

 Advento

Jair Alves

“Ambientação: 
Algumas famílias 

têm a prática de preparar 
a coroa de advento 
para serem acesas 

em suas casas. 
Assim, a espiritualidade do

 Advento e do Natal 
ganham um espaço 

especial na vida familiar. 
Nesse caso, 

há o costume de acender 
as velas nos sábados, 

começando com uma vela e, 
a cada sábado, 

acrescentando mais uma, 
até se completarem as quatro, 

sinalizando assim 
a expectativa da 

chegada do Natal.”
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DIRIGENTE
	Estamos	começando	o	Advento.	Trata-se	de	um	período	em	que	começamos	
a	nos	preparar	para	acolher	Jesus	e	a	proposta	de	salvação	que,	através	d’Ele,	
o Pai quer fazer aos homens, temos que nos perguntar: estamos dispostos 
a	 ir	ao	seu	encontro,	a	acolhê-lo,	a	escutar	a	sua	Palavra?	À	medida	que	
todos se juntam à volta de Deus, escutam a sua Palavra e aprendem os seus 
caminhos,	as	divisões,	as	hostilidades,	os	conflitos	da	humanidade	vão-se	
desvanecendo. 

CÂNTICO FINAL
UM	POUCO	ALéM	DO	PRESENTE	-	Jesus	Cristo,	esperança	para	o	mundo
(Silvio	Meincke)

1. Um pouco além do presente,
 alegre o futuro anuncia
 a fuga das sombras da noite, 
 a luz de um bem novo dia. 

CORO:
 Venha teu Reino, Senhor!
 A festa da vida recria!
 A nossa espera e ardor
 transforma em plena alegria:
 Aiê - Eia, aiê, aiê, aiê.

2. Botão	de	esperança	se	abre,
	 prenúncio	da	flor	que	se	faz
	 promessa	da	tua	presença
 que vida abundante nos traz.
 Venha teu Reino …

3.	 Saudade da terra sem males,
	 do	éden	de	plumas	e	flores,
	 da	paz	e	justiça	irmanadas,
 num mundo sem ódio nem dores.
 Venha teu Reino ...

4.	 Saudades de um mundo sem guerras,
 anelos de paz e inocência:
 de corpos e mãos que se encontram, 
 sem arma, sem morte, violência.
 Venha teu Reino ...

5.	 Saudade de um mundo sem donos:
 ausência de fortes e fracos, 
 derrota de todos sistemas 
	 que	criam	palácios,	barracos.
 Venha teu Reino ...

6.	 Já	temos	preciosa	semente,	
 penhor do teu Reino, agora
	 Futuro	ilumina	o	presente,	
	 tu	vens	e	virás	sem	demora.
 Venha teu Reino ...
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ORAÇÃO FINAL DE INTERCESSÃO 
(canta-se o refrão do início: Ó Luz..)

LEITOR 1
	Ajuda-nos,	Senhor,	 a	modificar	as	 leis	brasileiras,	 aperfeiçoar	e	melhorar	
o	 Estatuto	 do	 Estrangeiro,	 porque	 por	 causa	 dele,	 pessoas	 de	 todas	 as	
nacionalidades que vêm ao Brasil em busca de uma vida melhor para suas 
famílias	ainda	são	vistas	como	uma	ameaça	para	o	país	e	têm	seus	direitos	
restringidos.	Oremos	ao	Senhor.....	(Repete	o	refrão	do	início)	

LEITOR 2
 Hoje, no Brasil, migrantes não podem participar de protestos ou sindicatos 
e	correm	o	risco	de	ser	expulsos	ou	presos	se	não	estiverem	em	situação	
regular.
Oremos	ao	Senhor.....	(Repete	o	refrão	do	início)	

LEITOR 3
	O	Estatuto	do	Estrangeiro,	 lei	que	define	as	 regras	da	política	migratória	
brasileira,	 foi	 criado	 durante	 a	 ditadura	militar.	 Ajuda-nos	 a	 acabar	 com	
essa	 injustiça,	 para	 que	 o	 nosso	 país	 seja	 construído	 por	muitos.	 Assim	
como	foi	no	início,	um	país	construído	por	pessoas	de	todas	as	partes	do	
mundo.
Oremos	ao	Senhor.....	(Repete	o	refrão	do	início)

PAI NOSSO
	Pai	 nosso	que	estás	nos	 céus.	 Santificado	 seja	o	 teu	nome,	 venha	o	 teu	
Reino.	Seja	feita	a	tua	vontade,	assim	na	terra	como	no	céu.	O	pão	nosso	
de	cada	dia	dá-nos	hoje,	perdoa-nos	as	nossas	ofensas,	assim	como	nós	
perdoamos	a	quem	nos	tem	ofendido.	E	não	nos	deixes	cair	em	tentação,	
mas	livra-nos	do	mal,	pois	teu	é	o	Reino,	o	poder	e	a	glória	para	sempre.	
Amém.

BÊNÇÃO
Bênção	do	Caminho:	
Que	o	Deus	peregrino	te	faça	companhia,	desde	as	estradas	empoeiradas	
da	Galileia,	e	te	ajude	a	atravessar	as	regiões	inóspitas	da	Síria,	Samaria	e	
outros	confins	da	terra,	até	chegares,	são	e	salvo,	à	cidade	da	Paz.	A	Bênção	
do	Todo	Poderoso,	Pai,	Filho	e	Espírito	Santo	estejam	com	todos.	Hoje	e	
para	todo	o	sempre.	Amém	-	(adaptado	–	original	escrito	pelo	Pastor	Luiz	
Carlos Ramos)

(Jair Alves é pastor metodista)
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