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Roteiro de encontro de Natal da PJMP
Tema: O menino Jesus nasceu, o nosso Salvador está entre nós.

Iluminação – A Luz Verdadeira, 
aquela que ilumina todo o homem, 

estava chegando ao mundo. João 1, 9.

Proposta  – Fazer uma reflexão sobre a chegada do menino Jesus, aquele que trouxe a luz 
para o mundo.

Reflexão - O tempo do Advento é o grande tempo para a Pastoral  da Juventude do Meio 
Popular, tempo de espera para o grande nascimento, a vinda do nosso salvador, que Javé 
mandou para ficar mais próximo do seu povo que ficou muito tempo a sua espera.

Muitos pensaram que Ele iria nascer em berço de ouro e ocuparia um belo trono, onde poderia 
conduzir o seu povo para a salvação, mas como nós, jovens do Meio Popular, se fez pobre e 
foi concebido em uma manjedoura, quase um palafita, mostrando que o salvador está no nosso 
meio.

Façamos com este roteiro renascer o Menino Jesus, pobre e revolucionário que nos mostrou o 
caminho da salvação. Sigamos esse grande exemplo! 

Materiais – 
• Velas pequenas;
• Vela Grande;
• Vaso com terra;
• Sementes;
• Bíblia;
• Bandeira da PJMP
• Reflexões do grupo durante o Ano;

Acolhida: No  ambiente  previamente  preparado,  os/as  coordenadores/as  do  encontro 
receberão os participantes com boas vindas (criar um clima de acolhimento com a repetição de 
um mantra).

Abertura: 

Vem, ó Deus da Vida, vem nos ajudar! (bis) 
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis) 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) 
Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
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Aleluia, irmãos, venham com fervor! (bis) 
Nosso Senhor vem vindo, a Deus o louvor. (bis) 

Em pé, vigilantes, juntos na oração. (bis) 
Vamos ao seu encontro, lâmpadas nas mãos! (bis)

Recordação da vida – pedir que os irmãos e irmãs lembrem fatos, pessoas ou situações 
que marcaram o ano que passou.  Ao final  de cada fala,  colocarem a semente na terra  e 
acendam a vela, ao final acendam a vela grande.

Hino – Eu quero ver, eu quero ver acontecer / o sonho bom, o sonho de muitos acontecer.

Salmo – 150 - Louvor Sem Fim

Leitura Bíblica – João 1, 1-14 Jesus é a palavra que revela Deus aos Homens.

Meditação – silêncio, partilha, repetir refrões que chamaram a atenção.

Preces: 

Meninos Jesus,  agradecemos por  nos  ter  dado forças  para  que pudéssemos enfrentar  as 
dificuldades naturais da vida.

“Menino Jesus, ilumine os Jovens do Meio Popular” 

Senhor, agradecemos por não permitir que nos faltasse "o pão nosso de cada dia".

Agradecemos,  Senhor,  por  não nos faltar  saúde e  disposição para  enfrentarmos todas as 
desigualdades que nos afligem.

E que não nos falte nunca, Senhor, a Fé! A Fé que serve de bálsamo em nossos momentos de 
angústia, de dores e de incertezas

(Motivar para as preces espontâneas).

Pai Nosso

Benção Final – Ó Deus, que se fez Menino e veio habitar entre nós, nos dê força para que 
possamos ser Luz neste mundo que tanto necessita ser iluminado, que sejamos profeta em 
todos os meios em que estivermos. Amém.

- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 
- Para sempre seja louvado!
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