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Queridas�os jovens e assessoras�es da 
Pastoral da Juventude do Brasil,

Estamos nos aproximando da grande festa do 
Natal e do anúncio da novidade que a PJ do 

Brasil apresentará aos grupos de jovens. É por 
isso que enviamos mais um roteiro de oração 

pessoal e comunitária, a Leitura Orante do 
Terceiro Domingo do Advento, Domingo da 

Alegria.  Somos convidados�as a rezar, para que 
cresça em nós a alegria e a proximidade com 
os�as pobres e com os�as jovens. Nesse dia, 

também participamos da Coleta da Campanha 
de Evangelização, inseridos e comprometidos 

com nossas comunidades. É um modo de 
partilhar de nossa alegria. 

Coordenação e Assessoria Nacional da 
Pastoral da Juventude
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�Alegra-te e exulta de todo o coracao�
Sf 3, 14
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A Pastoral da Juventude convida você e seu grupo de Jovens a viver esse Advento de modo mais 
intenso e especial, renovando, com o Natal do Senhor, a alegria que brota do Evangelho e a 
proximidade à que somos convidados�as a ter em Jesus e com os�as pobres. Nesse caminho, te 
convidamos a se alegrar desde já com a novidade que a PJ vai propor para animar a missão com os�as 
jovens. Para rezar bem, é importante que você e�ou seu grupo encontre um lugar apropriado e onde 
consigas silêncio interior e exterior - um lugar que te permita encontrar consigo e com Deus, num 
diálogo amoroso e que te preencha com a alegria do Evangelho.  Procure sentar e ficar em uma 
posição confortável para o diálogo. Organize o ambiente com uma simples coroa do advento, como 
símbolo desse caminho que nos prepara para a grande alegria da encarnação. Nesse primeiro 
momento,  a alegria que brota de estar na presença do Senhor.   acolha

Primeiro Momento: Acolher

À medida que deixas a alegria de estar na presença do Senhor, vá silenciando e deixando a alegria 
invadir teu ser e te plenificar. Nesse segundo momento, se couber e for conveniente, pode-se cantar 
um mantra para ajudar a se conectar consigo e com o Senhor. Quando perceber que encontrou a paz e 
a alegria que brota do estar com Ele,  à ação do Espírito de Deus e invoque a presença da abra-se
Trindade com o sinal de cruz. 

Segundo Momento: Abertura

,
~
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Nesse momento você é convidado a a terceira vela da coroa do Avento. A motivação é para acender 
que ao acender essa vela você e�ou seu grupo possa fazer memória de todas as pessoas nas mais 
diversas situações que pedem nossa proximidade. Recordem as pessoas nas pequenas e grandes 
cidades e também as pessoas do campo e das comunidades ribeirinhas. Recorde rostos, nomes...  Faça 
uma prece para que todos�as nós possamos comunicar, com nossas vidas, a alegria do Evangelho à 
essas pessoas. 

Terceiro Momento: 
Ascender uma vela da 
Coroa do Advento
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Nesse momento, você é convidado a ouvir a Palavra de Deus. Pegue a bíblia no Livro do Profeta 
Sofonias, capítulo �, versículos �� a ��a e calmamente o texto procurando não fazer nenhum tipo leia 
de interpretação prévia. Leia o texto deixando com que a Palavra fale por si mesma. Após ler, tente 
interiorizar todas essas palavras, imagens, personagens e fatos. Leia novamente o texto procurando 
assimilar o que o mesmo quer dizer. Escute as palavras que lhes são dirigidas nessa profecia. 

��Canta de alegria, cidade de Sião; rejubila, povo de Israel� Alegra-te e exulta de todo o 
coração, cidade de Jerusalém� O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus 
inimigos; o rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti, nunca mais temerás o mal. 
Naquele dia, se dirá a Jerusalém: �Não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo� O 
Senhor, teu Deus, está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva; ele exultará de 
alegria por ti, movido por amor; exultará por ti, entre louvores, como nos dias de festa�.��

Profecia de Sofonias �,��-��a

qUARTO Momento: Ler

   Após a segunda leitura do texto, procure  mentalmente o texto. Não faça nenhum tipo reconstruir
de interpretação do texto, procure entender o próprio enredo histórico dos fatos. Escute essas 
palavras de profecia e consolo.

Ÿ O que texto revela� 
Ÿ O que o texto narra� 
Ÿ O que essa profecia comunica� 
Ÿ Quais as palavras de consolo são ditas� 
Ÿ Quais são as palavras ou expressões do texto que mais lhe chamaram a atenção� 
Ÿ O que mais tocou você� 
Ÿ Qual a versículo que te deu mais alegria� 

quinTO Momento: Reconstruir
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Após ter clareza do que o texto diz, você é convidado a  ao bom Deus, suas preces, apresentar
pedidos e agradecimentos. Apresente ao senhor as pessoas e grupos que precisam de nossa 
proximidade. Diga ao Senhor os compromissos assumidos para restituir a alegria das pessoas. 
Apresente ao Senhor. 

Sétimo Momento: Apresentar

Após apresentar a Deus o que arde em seu coração, é tempo de a ação de Deus em sua contemplar 
vida e na história. 

Ÿ Como viver plenamente a alegria que brota do Evangelho e da proximidade do Senhor 
conosco� 

Ÿ Como ser próximo dos que estão longe� 
Ÿ Como amar as pessoas e ajudá-las a re-encontrar a alegria�  

Rezar a alegria é também caminho para preparar a novidade que a PJ apresentará aos grupos de 
jovens. Além dos elementos que brotaram de sua oração, como Pastoral da Juventude do Brasil te 
convidamos a assumir a Campanha Nacional de Enfrentamento aos ciclos de violência contra a 
mulher como gesto concreto que brota dessa oração. Que tal ser próximo das companheiras que 
sofrem com a violência� Ser alegre e próximo consiste em defender e promover a vida. 

Vamos juntos�as estabelecer relações de igualdade, justiça e 
fraternidade quebrando todos os ciclos de violência, como preparação 
para a chegada do Senhor e para a alegria que precisa ser plena em 
nossas vidas. 

Oitavo Momento: Contemplar

Diante da leitura, releitura e reconstrução do texto, é necessário com a sua vida. confrontá-lo 
Ÿ O que esse texto diz para mim hoje� 
Ÿ Que novidades esse texto me mostra� 
Ÿ Que pedidos explícitos ou implícitos se encontram no texto� 
Ÿ Quais são os convites que o texto apresenta para minha vida e meu grupo de jovens� 
Ÿ Quem são as pessoas que precisam de nossa proximidade para comunicarmos à elas 

essa profecia da alegria� 
Ÿ Como devolver a alegria para as pessoas� 
Ÿ De quem precisamos ser próximos�  
Ÿ Quem precisa de nossa presença para re-encontrar a alegria� 

Sexto Momento: Confrontar
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