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ESCOLHE, POIS, A VIDA!
“Coloco diante de ti a vida e o bem; a morte e o mal.

Escolhe, pois, a vida e então viverás com toda a tua posteridade!” (Dt 30, 15.19)



Preparando o Ambiente

Trazer presentes a Bíblia, 
flores, símbolos de Natal, 
as velas da Campanha 
10 Milhões de Estrelas 
e elementos que
lembrem a vida!

É importante que cada
membro do grupo tenha
uma vela.

Se for em família, fica a critério.
Basta uma.
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Acendimento da Vela da Paz

Animador/a: 

Esta é uma noite santa. A noite do Natal que marca o nascimento da LUZ, o Cristo Jesus. Enquanto esta LUZ 

entra nas casas, nas praças, ruas e comunidades, nas praias, nos cantos e recantos das cidades e campos, 

vamos acender nossas velas, pedindo luz em nome da Paz e da solidariedade!

Animador/a: 

Temos à nossa frente as velas da Paz. Com elas queremos fazer comunhão com as milhares de pessoas 

que morreram vítimas da Covid e de todas as formas de violência. Vamos acendê-las também para celebrar 

a vida e a coragem de quem nunca desanimou e se dedicou a salvar vidas, amparar quem estava abando-

nado, a saciar a fome. Vamos saudar as inúmeras iniciativas de solidariedade e amor que testemunhamos 

em nossas famílias e comunidades.

E depois de cada intenção, digamos juntos:

Todos/as: 

Escolhe, pois, a vida e viverás!” (Dt 30,19)

(Deixar um tempo para que cada pessoa possa acender a vela e apresentar suas intenções)

Canto:

Em prol da vida (Pe. Zezinho)

Ref.: Diante de ti ponho a vida e ponho a morte. Mas tens que saber escolher: Se escolhes matar, também 

morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então viva e deixa viver!

1. Não mais estes rios poluídos. Não mais este lixo nuclear. Não mais o veneno que se joga

Nos campos, nos rios e no mar. Não mais estas mortes sem sentido! Não poluirás e não matarás!

A terra é pequena e limitada. Se a terra morrer, também morrerás!

2. Não mais a tortura, nem a guerra. Não mais violência, nem rancor. Não mais o veneno que se joga na 

mente do povo sofredor. Não mais este medo sem sentido! Não destruirás nem oprimirás! A vida é pequena 

e entrelaçada. Se o homem morrer, também morrerás!



Leitura da Palavra de Deus

Animador/a: 
Acolhamos a Palavra de Deus cantando.
Canto - (Repetir o mantra algumas vezes)
Ó Luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós!
Ó Luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós!

Leitor/a: 
Leitura do Livro do Deuteronômio (30, 11-20)

“O mandamento que hoje te dou não está acima de tuas forças, nem fora de teu alcance. (...) Mas essa palavra está perto de ti, 
na tua boca e no teu coração, para que possas cumprir. Olha que hoje ponho diante de ti a vida com o bem, e a morte com o 
mal. Peço hoje que ames o Senhor, teu Deus, que andes em seus caminhos, observes seus mandamentos, suas leis e seus pre-
ceitos, para que vivas e te multipliques, e que o Senhor, teu Deus, te abençoe na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, 
porém, o teu coração se afastar, se não obedeceres e se te deixares seduzir para te prostrares diante de outros deuses e adorá-
-los, eu te declaro neste dia: perecereis seguramente e não prolongareis os vossos dias na terra. Tomo hoje por testemunhas o 
céu e a terra: ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteri-
dade, amando o Senhor, teu Deus, obedecendo à sua voz e permanecendo unido a ele. Porque é esta a tua vida e a longevida-
de dos teus dias na terra que o Senhor jurou dar a teus pais”.

Todos/as: 
Diante de ti ponho a vida e ponho a morte. Mas tens que saber escolher: Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas 
viver, também viverás. Então viva e deixa viver!

Preparando a partilha: 
Num ambiente de tranquilidade, acolhimento e abertura o/a animador/a motiva o grupo para a partilha, a partir da questão 
abaixo:

1. O que diz para nós esta expressão: “Escolhe, pois, a vida”?

Canto:  
Chegou a hora de sonhar de novo
1. Chegou a hora de sonhar de novo, de tornar-se povo e se fazer irmão.
Chegou a hora que ligeiro passa, de ganhar a graça para a conversão.
Ref.: Meu caro irmão, olha pra dentro do teu coração, vê se o Natal se tornou conversão
e te ensinou a viver (bis)
2. Chegou a hora de viver o Cristo e acreditar que isto é se tornar maior.
Chegou a hora de pensar profundo e perceber que o mundo pode ser melhor.
3. Será difícil tantas mãos unidas não fazer da vida um tempo sem igual.
Será difícil, tanto amor e afeto, não tornar concreto o gesto do natal.

Todos/as: 
Pai Nosso...



ORAÇÃO PELA PAZ
Preparando a oração: 
Motivar o grupo a rezar coletivamente ou dinamizar para que a oração seja realizada intercalando entre grupos ou pessoas.

Pai querido, Luz da vida, tu que dissestes: diante de Ti ponho a vida e ponho a morte. 
Tu nos criastes livres e nos amas infinitamente.

Ensina-nos a escolher a vida e deixar viver tudo que nos rodeia.
Fortalece nossa fé. 

Ilumina-nos para que possamos ajudar a acender em todas as famílias e comunidades 
a luz da fé e da esperança.

Transforma-nos em missionários e missionárias da solidariedade e da paz.
Aqui estamos a Teu serviço. Amém!

BÊNÇÃO COM AS VELAS
Preparando a bênção:  
O/a animador/a orienta para que cada pessoa direcione as velas acesas para o local onde desejamos que chegue a paz e 
a esperança.
Animador/a: Que a chama desta vela que iluminou nosso encontro, leve a Paz e a Esperança ao mundo inteiro. Erguendo 
nossas velas acesas rezemos:
Todos/as: Senhor, que brilhe a tua luz dentro de nossa casa!
Animador/a: Senhor, que brilhe a tua paz por sobre as nossas vidas!
Todos/as: Senhor, que brilhe a tua paz sobre cada coração!
Animador/a: Senhor, que brilhe a tua paz sobre todos os irmãos e irmãs!
Todos/as: Senhor, que brilhe a tua paz sobre o povo e a nação!
Todos/as: Amém!

ASSUMINDO COMPROMISSO EM DEFESA DA VIDA
Animador/a: 
Esta noite santa nos ilumina a assumir um forte compromisso: cuidar e defender a vida em todas as suas dimensões. O que 
vamos fazer de concreto?
(Deixar um tempinho para as pessoas expressarem o que farão)

Canto Final: 
Noite Feliz!
- Noite feliz, Noite Feliz! Ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na lapa, Jesus nosso bem, dorme em 
paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus.
- Noite feliz, Noite Feliz! Eis que no ar, vem cantar, aos pastores os anjos dos céus, anunciando a chegada de Deus, de 
Jesus, Salvador! De Jesus, Salvador!

10 Milhões de Estrelas

Saiba mais sobre o projeto 10 Milhões de Estrelas 
no site da Cáritas Brasileira e em nossas redes sociais:
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Realização:

Saiba mais sobre o projeto 10 Milhões de Estrelas 
no site da Cáritas Brasileira e em nossas redes sociais:


