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Natal e seus personagens 



 1º Dia -  Você já ficou mudo diante de um fato inédito? 
                      Zacarias ficou mudo e paralisado.  Seu coração quase parou, 
   pois era um anjo que lhe falava ! 

Zacarias  Era um sacerdote do Templo de 

Jerusalém. Havia outros sacerdotes mais 

pobres que vinham do campo. Zacarias, 

era um deles. Só ia ao Templo trabalhar, 

quando era escalado. Seu trabalho era 

oferecer os sacrifícios do povo. Morava 

próximo a Jerusalém. Mas, era um 

homem justo, um judeu exemplar. Era 

casado com Isabel, já meia idosa. 

No templo, no seu turno, um 

anjo lhe apareceu e lhe disse 

que seria pai, pois Isabel iria 

dar a luz. Para Deus nada é 

impossível. 

“Eu vim para servir”! 

Quais são 

nossos medos 

hoje? 

Veja em Lc 1,8-25 a narração 

Zacarias 



2º Dia – Já ficou grávida? Acompanhou ou cuidou de uma    
    mulher grávida? Sentiu um feto vibrar?   

Isabel, já idosa, engravidou e aceitou o pedido de Deus. 

Mulher já meio idosa, estéril, de cabelos 

brancos, engravidou. Pouco valorizada por ser 

mulher, era temente a Deus. Acolhia seu esposo 

Zacarias como um dom de Deus. Escondida na 

rejeição, se recolhia em Deus. Nela estava o 

Batista que iria preparar o caminho para Jesus. 

Isabel em hebraico significa “Meu 

Deus jurou”. Uma das grandes 

tarefas da mulher hebraica era dar 

filhos para o marido. No meio do 

povo, um homem sem filhos não 

era abençoado por Deus. 

Diante disso imaginemos a alegria 

dos pais. 

“Eu vim para servir”! 

E Hoje, 

como é 

a vida? 
Abra a Bíblia em Lc 1,36-37 

Isabel 



3º Dia – Como você vê Maria, a mãe de Deus? Já refletiu bem sobre 

    ela? Por que Mãe de Deus? 

               Uma jovenzinha que aos olhos de Deus, foi grande e generosa. 

Maria, após visitar e servir Isabel sua prima, idosa 

e grávida, ficou a espera do nascimento de seu 

filho. Ela sabia que alguma coisa era diferente 

nesta sua gravidez. Falava pouco. Lia as 

escrituras como era próprio de seu tempo.  

E cumpria seus deveres de filha na família. 

Ninguém percebia nada. 

Como entender os sinais de Deus? 

Como aceitá-los? Como falar a 

José, seu esposo, o que estava 

acontecendo? Maria refletia 

profundamente em seu coração. 

E Deus pensou em tudo, pois ela 

confiava inteiramente Nele. 

“Eu vim para servir” ! 

Como ajudar 

a mãe e o 

bebê de 

pessoas 

pobres ? 
Pense no texto de Lc 1,26-37 

Maria 



João Batista disse: “Não sou digno de 

desamarrar as sandálias daquele que 

virá”. Era um profeta, pregador da 

justiça, questionador, corajoso. Era a  

“voz que grita no deserto”, e poucos  

o escutavam. “-Aquele que virá será 

muito maior do que eu”. Cumpriu sua 

tarefa até o morte. 

4ºDia – Conhece algum profeta? Alguém que anuncia a justiça sem 
J.Batista  medo? Que é capaz de morrer pelos seus ideais? 

       O Batista era assim. Sua cabeça foi colocada numa bandeja  

    só para satisfazer o rei, dominado por uma mulher. 

Oremos: Deus da vida, obrigada 

pelas lideranças do BEM que 

conheço; obrigada pelo grande 

testemunho destas pessoas, pois 

sabem se orientar pelo Espirito 

Santo e estão sempre disponíveis 

para os mais fracos. 

“Eu vim para servir” ! 

Leia o texto de Lc 1,57-66 

Quem são os 

profetas que você 

conhece? 



5º Dia – Você conhece um casal pobre com a mulher grávida? Já conheceu      

    algum?  Percebeu a luta deles: trabalho dela e dele? 

                José foi um homem comum, mas, muito especial para Deus.  

Forte e temente a Deus, José sabia ver os sinais de 

Deus e acreditava, porque confiava muito em Javé. 

Deus lhe enviou um anjo, em sonho,  para 

tranquiliza-lo. O que acontece em Maria era obra  

do Espírito Santo. Aí ele tomou Maria  

como esposa  

muito feliz e  

sempre esteve  

ao seu lado. 

 

Um trabalhador como qualquer 

outro, humilde no seu ofício de 

carpinteiro, pedreiro e tarefas 

gerais, se preparou para um 

casamento simples, mas digno e 

honesto. Um judeu com filhos 

era visto como um homem viril,  

abençoado por Javé. 

“Eu vim para servir” ! 

Meditemos em  Mt 1,18-21 e    

           Lc 2,4-5 

Como o pai é 

visto o nos  

dias de hoje? 

José 



6º Dia –  Você deve conhecer pastores de ovelhas ao menos por  

     gravuras, cinema, não é? Conhece também peões, vaqueiros  

     que trabalham com animais. 

                Já percebeu a vida que levam? Onde comem, dormem quando  

                             estão com o gado?  

Rezemos – Senhor, agradeço 

de coração poder viver num 

tempo e numa Igreja que me 

dá de presente a riqueza 

desse Mistério de um Deus que 

se fez Humano. Preciso 

apreender e servir melhor. 

Como eu trato os 

trabalhadores de 

serviços mais 

simples ? 

Os pastores pobres, lá de Belém, eram 

excluídos e impuros porque lidavam com 

animais. Muito ligados com a natureza. 

Contemplavam o céu, as matas, as flores,  

a chuva... Os anjos apareceram para eles 

revelando a Encarnação. Foram logo até  

a manjedoura e adoraram Jesus. 

Vamos ler: - Lc 2,8-18 

Pastores 



7º Dia – Você já viu um anjo? Como você sabe que Deus fala com você? 

    Em Belém foi assim. Naquele tempo os anjos aparecem  

  várias vezes!  Aparecem ? Como? 

Anjo em hebraico significa “Mensageiro” isto é, 

aquele que traz uma mensagem de Javé. 

Isso não quer dizer que “aparecem”. Os escritores 

contam uma história verdadeira e impossível. Mas, 

para as pessoas acreditarem, tinha que ser por 

ordem de Deus e aí falam de aparições de anjos. 

Todos nós sabemos quando Deus nos manda uma 

mensagem. Só que não sabemos explicar. 

Sim, Deus fala comigo, não sei  

“como”, mas, sinto que é de 

Deus que vem uma forte ideia. 

Eu sei perceber a diferença 

entre Ele e eu. Ele fala forte, 

sem me assustar, sem me 

machucar. Ele me mostra 

caminhos para servi-Lo. 
Devo respeitar 

muito Deus na 

vida das pessoas . Ler: Lc 2,1-7 

Anjos 



8º Dia – Você tem um animal em casa?  Percebe que a linguagem dele é 

    diferente, mas ele se comunica, não é? 

    Lá na manjedoura havia animais que deram lugar a Jesus. 

Os carneiros, o boi e o burrinho fazem 

parte do grande Mistério da Encarnação. 

Jesus nasceu neste planeta e se fez um do 

planeta. Lutar pela ecologia é estar 

dentro do projeto de Jesus que é o 

projeto da VIDA. Amar a natureza é 

defender a Vida. 

Oremos: Senhor, ajude-me 

a perceber os detalhes  

da vida. 

Ajude-me a ser mais 

atuante na luta pela VIDA. 

Ajude-me a  amar mais a 

nossa casa; deixa-la mais 

bonita. Quero amar toda a 

natureza e servi-la, 

Ler: Lc 2,1-7 

A nossa vida na terra 

depende do equilíbrio 

ecológico. 

Chico Mendes e Ir. 

Dority são exemplos. 

Animais 



9º Dia – Você já conversou com alguém muito sábio e maduro? São cultos,   

    entende da vida, do amor, das emoções, do céu e da terra... 

    Lá em Belém chegaram os Magos que souberam de alguma forma que o 

          Messias estava morando na terra. Eram sábios. 

 “Sábios que reconhecem o Rei dos reis” 

Vieram do Oriente. Estavam acostumados 

a lidar com as coisas do céu: estrelas, 

planetas...Seguiram uma estrela especial, 

brilhante. Algo extraordinário. Fugiram de 

Herodes Antipas, homem perigoso. Vieram 

para adorar, orar e reconhecer  

o Rei de Israel. 

Oremos – Senhor, nosso Rei, 

meu presente para seu 

Filho, Jesus é o meu coração 

com seus dons e limites. 

Entrego-me feliz, pois, nada 

é mais importante na vida 

do que estar com Jesus e 

deixar-me guiar por Ele.  

Sábios, hoje, podem ser 

meus pais, um amigo, um 

escritor, ou.........  
Meditemos:- Mt 2,1-12 

Magos 



Os personagens de hoje, são todos aqueles 
que acolhem o Menino-Deus em suas vidas. 

2016 


