
 
 

ORAÇÃO EM PREPARAÇÃO PARA O NATAL 
 

  A Bíblia apresenta São Lucas como o medico de coração generoso, bem instruído e 
autor de um dos Evangelhos e do Livro Atos dos Apóstolos. Lendas antigas o 
descrevem como alguém especial desde a infância. Lucas vivia com a família na 
Antioquia, Síria. Não conheceu Jesus pessoalmente, mas, conta-se que na noite de 
natal, sendo Lucas ainda uma criança, presenciou no céu a estrela de Belém. Na noite 
em que Jesus nasceu, viu de sua janela uma estrela muito bonita e brilhante e saiu 
para contemplá-la.   
O que fazes aí fora tão tarde da noite? Perguntou-lhe seu mestre, que também 
acreditava na vinda do messias e secretamente, observava a estrela.  
-Vi a estrela e era como se ela me chamasse e não pude desobedecer. Disse Lucas. 
O mestre pensou: Será que ele sabe alguma coisa sobre o Messias? E para 
comprovar lhe perguntou: 
- É uma estrela estranha não é mesmo? 
-Sim- disse Lucas- É estranha! E bela! Acho que ela está nos dizendo algo. 
-E o que achas, Lucas, que ela está nos dizendo?  
Lucas respondeu:  
- Não sei. Mas sei que um dia o que a estrela diz será revelado. (Inspirado no livro 

Médicos de Homens e Almas- Taylor Caldwell pg. 60-61) 
  Hoje sabemos que a estrela anunciava o Nascimento de Jesus.  
Felizes os que acreditaram, antes que seus olhos tivessem visto.  
Feliz és tu, que ainda acreditas no milagre do natal e preparas o teu coração para 
receber Jesus.  
 
Momento de silêncio: Silencia tua alma, acalma teus passos, contempla o presépio, 
contempla a estrela que anuncia a chegada do Messias.  
 
Intenção: Peça a Deus o dom da oração, e com humildade, reza por teus irmãos 
aflitos, que se confiam as tuas orações.  
  
Leitura bíblica: Marcos 1,1-8 
 
Você pode rezar um dos mistérios do rosário, rezar em silêncio diante do presépio, ou 
conforme Deus lhe inspirar.  
 
Agradecimento: Obrigada Jesus, porque estais aqui conosco. Tua presença nos traz 
alegria, paz e esperança. Sabes que nosso coração, é pobre, mais pobre que a 
estrebaria de Belém, mas fique a vontade seja bem vindo, a casa é sua.  
 
No advento a tua vinda, nós queremos preparar vem Senhor que é teu natal, vem 
nascer em nosso lar!  
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