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Preparem o caminho 
do Senhor!



Apresentação do dia: 
Querido e querida jovem, nesse segundo do-
mingo do Advento, observamos vários sím-
bolos e convites especiais. Em primeiro lu-
gar, o evangelista nos aponta um “começo”. 
A partir daí, podemos pensar nas origens de 
nossa caminhada de fé, da nossa relação 
com Deus. Aliás, é a partir do “eu”, do íntimo, 
que abrimos nosso coração para a chegada 
do Senhor. A partir do deserto, do nosso de-
serto, nos são anunciados os nossos dese-
jos e chamados. No entanto, em nossa vida, 
nem todos os caminhos são certos, limpos, 
bem sinalizados. João Batista nos dá essa 
imagem do caminho para nos ajudar na ora-
ção: quais são as sinuosidades do caminho 
que seguimos? Quais são as angústias, as 
desesperanças? Qual processo de prepa-
rar o caminho do Senhor gostaria de fazer? 
O menino Cristo vem ao nosso encontro, e 
como está nosso coração em direção a ele? 



Novamente também voltemos ao nosso 
presépio, contemplando, dessa vez, a figu-
ra dos pastores: “Vamos a Belém, ver esse 
acontecimento que o Senhor nos revelou”, 
dizem os pastores segundo a narrativa bí-
blica. Eles foram, então, às pressas, se co-
locando a caminho rumo ao Deus menino. 
Confiança, testemunho e anúncio marcam 
as figuras dos pastores em nossos presé-
pios físicos e espirituais, e nos convidam a 
uma abertura de coração aos sinais, e um 
testemunho vivo e verdadeiro do Cristo. 

Música
“É tempo do meu advento” 
https://bit.ly/TempoDoMeuAdvento

Texto bíblico Mc 1, 1-8
1Começo da Boa Notícia de Jesus, o Mes-
sias, o Filho de Deus.
2Está escrito no livro do profeta Isaías: “Eis 
que eu envio o meu mensageiro na tua fren-
te, para preparar o teu caminho. 3Esta é a 
voz daquele que grita no deserto: Preparem 
o caminho do Senhor, endireitem suas es-
tradas!” 4E foi assim que João Batista apa-
receu no deserto, pregando um batismo de 



conversão para o perdão dos pecados. 5Toda 
a região da Judeia e todos os moradores de 
Jerusalém iam ao encontro de João. Confes-
savam os seus pecados, e João os batizava 
no rio Jordão. 6João se vestia com uma pele 
de camelo, usava um cinto de couro e comia 
gafanhotos e mel silvestre. 7E pregava: “De-
pois de mim, vai chegar alguém mais forte 
do que eu. E eu não sou digno sequer de me 
abaixar para desamarrar as suas sandálias. 
8Eu batizei vocês com água, mas ele bati-
zará vocês com o Espírito Santo.”

Reflexão
(Ana Maria Casarotti, para o site IHU em 8 
de dezembro de 2017, adaptado)

A primeira palavra do Evangelho de hoje é 
“começo”. A palavra começo evoca-nos às 
primícias de algo novo que irá acontecer, uma 
vida que vai nascer, ou também o início de 
um projeto. Estamos num começo, no início 
de uma nova realidade que nos aguarda. 

Às vezes a nossa vida cotidiana está cheia 
de “começos”, mas nem sempre é fácil apro-
fundar essa origem. Podemos ficar somente 
com as pequenas e variadas iniciativas que 
aparecem.



A narrativa nos posiciona na origem de uma 
nova realidade e convida-nos a perguntar-
-nos qual é essa nova realidade. O texto con-
tinua: “Começo da Boa Notícia de Jesus, o 
Messias, o Filho de Deus”.

Estamos sendo introduzidos nas origens de 
uma Boa Notícia que é Jesus, na sua alegria, 
na sua vida. Neste tempo de Advento somos 
convidados a preparar-nos para o Natal, o 
nascimento da Boa Notícia no meio de nós. 

É um acontecimento único na história da 
humanidade, que sinaliza um “antes” e um 
“depois”. Neste tempo somos todos e todas 
convidados a participar desta nova realida-
de, que não é um acontecimento que suce-
deu há mais de dois mil anos, mas cada ano 
pode suceder de novo. Nas nossas vidas, 
nas comunidades, na Igreja e no mundo em 
geral, o que acontece de novo? Ou corremos 
o risco de ficar numa celebração externa, 
cheia de alegria, de cores e de vida, mas 
tudo continua igual?

Celebramos o nascimento de Jesus, o prin-
cípio da Boa Notícia que traz uma Vida Nova. 
Para reconhecê-la devemos esclarecer nos-
so olhar e afinar nosso ouvido! Por isso é 



preciso seguir as indicações do mensagei-
ro enviado pelo Senhor, que está na nossa 
frente e ajuda-nos a preparar seu caminho 
e endireitar suas estradas. A primeira atitu-
de é desejar que isto aconteça! Logo acu-
dimos ao deserto, escutar no silêncio a voz 
que está gritando. É um silêncio interior que 
nos leva a reconhecer aquilo que impede de 
afinar nosso ouvido e nos escraviza num 
barulho interior que gera confusão. Então, 
nos dirigimos ao deserto, escutamos seus 
conselhos, reconhecemos nossos pecados, 
atitudes que habitam em nós e nos atra-
palham e escravizam. Somente assim nós 
vamos nos preparando para discernir o ca-
minho para mudanças e assim preparar-nos 
para sua vinda. Deixemo-nos submergir nas 
águas do Espírito que nos purifica e nos in-
troduz progressivamente numa Vida nova! 

Pontos para Oração
• Quais “começos” destaco em minha vida? 

Qual é o começo da minha história com 
Jesus: minha curiosidade, minha entrega, 
minha intimidade com o Senhor?

• “Quais são as vozes que gritam em mim? 
De onde surgem? Para onde me chamam 
em meu íntimo?”



• Quais são os sinais, nesse Advento, que 
me chamam a uma conversão de vida, a 
um endireitar as estradas? 

Pai Nosso

Canto final
“Oh, Vem Senhor”
https://bit.ly/OhVemSenhor

Monte seu presépio! 
Nesse roteiro trazemos algumas reflexões 
sobre os elementos do presépio. E fazemos 
o convite para também montar em sua casa, 
durante os domingos do Advento. Não se 
preocupe se você não tem um presépio em 
casa. Não precisa comprar. Pode usar sua 
criatividade e materiais ao alcance do dia-
-a-dia para construir: materiais recicláveis, 
desenhos etc.




