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Vai chegando o final de ano e muitas pessoas se animam para montagem da árvore de Natal, do 

pisca-pisca e do presépio. Inclusive, a montagem do presépio é tão importante quanto o próprio 

presépio em si. Isso porque cada etapa da montagem representa uma cena que narra o 

nascimento do Cristo. Mas sabia que há uma ordem para que aconteça a preparação da casa 

para esse evento? 

Na liturgia católica o advento é o período de preparação para essa festa, que começa no quarto 

domingo antes do Natal. Logo, o início do advento seria o momento mais adequado para 

montagem do presépio, mas ela acontece de forma gradativa, pois é como a preparação para a 

celebração do nascimento de Jesus. A colocação de enfeites deve ser intensificada a partir do 

momento em que as leituras bíblicas começam a falar do nascimento de Jesus. 

 

Passo 1: Comece a montagem do presépio na primeira semana do advento incluindo nesse 

primeiro momento apenas o cenário, os animais, os pastores e a manjedoura ainda vazia. 



 

Passo 2: Na véspera de Natal inclua José e Maria no presépio. 

 

Passo 3: Quando o relógio marcar meia noite o menino Jesus deve ser colocado na manjedoura. 

Nesse momento é interessante que toda a família esteja reunida. É possível também que essa 

etapa da montagem do presépio seja acompanhada de uma oração, um cântico ou apenas um 

momento de reflexão. 

 

Passo 4: Depois da “chegada” do menino Jesus na manjedoura, adicione também a estrela e os 

anjos. 



 

Passo 5: Para algumas pessoas, os três Reis Magos já podem ser inseridos no Presépio no dia 25 

de dezembro. No entanto, outras preferem que eles sejam adicionados apenas no dia 06 de 

janeiro, data em que se acredita que os reis chegaram a Belém. 





 



E quando desmontar o presépio? A data utilizada pela Igreja Católica para desmontar o presépio 

e os demais enfeites de Natal é no dia 06 de janeiro. 

Quem segue este passo a passo é a família do Flávio Rodrigues, secretário da comunidade 

Santuário Cristo Amor Misericordioso de nossa Paróquia Imaculado Coração de Maria: - “Desde 

criança tenho lembranças da minha mãe montando o presépio e após o seu falecimento a família 

deu continuidade. Passei essa tradição para nossas filhas e agora para netinha que, inclusive, 

montou o dela, do jeitinho dela, mas dentro do Espírito natalino”, conta. 

Segundo Flavio o presépio representa a continuidade de uma tradição familiar, que passa dos 

pais para os filhos e assim vai se construindo essa tradição de anos. 

E você, já montou seu presépio? 


