
Caminhada do Advento e Natal 2015

DIOCESE DE AVEIRO

ABRO A PORTA
À BONDADE
DE DEUS



                                                                       INTRODUÇÃO
«ABRO A PORTA À BONDADE DE DEUS»

ANO DA MISERICÓRDIA
PORTA SANTA



                                                                       INTRODUÇÃO

DURAÇÃO:
1º DOMINGO DO ADVENTO
ATÉ EPIFANIA DO SENHOR

SÍMBOLOS:
LUZ

LEMA + «PALAVRAS-CHAVE»

«ABRO A PORTA À BONDADE DE DEUS»



                                                                            OBJETIVOS

Viver o Advento como um caminho
que abre as portas do coração ao encontro com Jesus

Aproveitar a abertura da porta do Ano Santo para valorizar, 
 partir da simbologia da porta,

atitudes novas a geradoras de amizade e encontro.

Motivar as comunidades e famílias
a viverem essas atitudes,

reveladoras duma Igreja misericordiosa e em saída. 

Celebrar o Natal como o grande tempo
em que Deus "abre a porta" a cada pessoa.



                                                       À LUZ DA PALAVRA

I Domingo/29 novembro

«palavra-chave»
ESTÁ ATENTO!

estrofe do Aleluia
Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia
e dai-nos a vossa salvação. 

Evangelho
Lc 21, 25-28.34-36
«A vossa libertação está próxima»



                                                                                         COMO

Vivência de grupo

Vivência familiar

Vivência comunitária

Luz
Lema

«Palavras-chave»
Oração da semana



I Domingo do Advento

Quero estar preparado
para Te abrir a porta, Senhor. 

Mostra-me o Teu amor,
dá-me a Tua salvação.

Podes contar comigo. 

Estou atento para Te escutare para que tenhas um lugar em minha casa.

Podes contar comigo
para abrir a porta ao perdãoe estar atento a todo o meu irmão.

Quero libertar a porta do meu coração
para Te receber.

                                                                                         COMO

Natal do Senhor
Mostra-me, Senhor, a Tua face de bondade.

Mostra-me o rosto de Jesus, Salvador.
Que Maria me ensine a acolher Jesus

com um coração de bondade como o dela.Que Jesus me traga a alegria da misericórdia de Deus.Que eu proclame com alegria:
Hoje nasceu o nosso Salvador.

Que eu O acolha e O revele aos outros.
Alegremo-nos! É Natal!

Pode ler-se este pequeno texto bíblico:" E, enquanto ali se encontravam, chegou o dia de Ela (Maria)dar à luz, e teve o Seu filho primogénito.Envolveu-O em panos e recostou-O numa manjedoura..."
(Lc 2,1-14)

No próximo domingo vamos participar na eucaristia em família.Vamos dar graças e pedir a benção para os recém casadose para os casais em jubileu, assim como para as grávidasda nossa comunidade.

ALEGRA-TE!
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                                                                                         COMO



ESTÁ ATENTO!
Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia

e dai-nos a vossa salvação. 

29 novembro

I Domingo do Advento

Evangelho: Lc 21, 25-28.34-36

«A vossa libertação está próxima»



ABRE!
Preparai o caminho do Senhor,

endireitai as suas veredas e toda a criatura verá a salvação de Deus.

6 dezembro

II Domingo do Advento

Evangelho: Lc 3, 1-6

«Toda a criatura verá a salvação de Deus»



8 dezembro

Imaculada Conceição

Evangelho: Lc 1, 26-38

«Ave, Maria, cheia de graça,

o Senhor é contigo»

SAÚDA!
Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco,

bendita sois Vós entre as mulheres.



13 dezembro

III Domingo do Advento

Evangelho: Lc 3, 10-18

«Que devemos fazer?»

CONVIDA!
O Espírito do Senhor está sobre mim:

enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres.



20 dezembro

IV Domingo do Advento

Evangelho: Lc 1, 39-45

«Donde me é dado

que venha ter comigo

a Mãe do meu Senhor?»

ACOLHE!
Eis a escrava do Senhor:

faça-se em mim segundo a vossa palavra.



24 dezembro

Natal do Senhor

Evangelho: Lc 2, 1-14

«Nasceu-vos hoje um Salvador»

ALEGRA-TE!
Anuncio-vos uma grande alegria:

Hoje nasceu o nosso salvador, Jesus Cristo, Senhor. 



27 dezembro

Sagrada Família

Evangelho: Lc 2, 41-52

Jesus é encontrado por seus pais

no meio dos doutores

AMA!
Reine em vossos corações a paz de Cristo,

habite em vós a sua palavra



1 janeiro

Santa Maria Mãe de Deus

Evangelho: Lc 2, 16-21 

«Encontraram Maria, José e o Menino.

E, depois de oito dias,

deram-Lhe o nome de Jesus»

CONQUISTA A PAZ!
Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais pelos Profetas. 

Nestes dias, que são os últimos, Deus falou-nos por seu Filho.



ADORA!
Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor.

3 janeiro

Epifania do Senhor

Evangelho: Mt 2, 1-12

«Viemos do Oriente adorar o Rei»



VAI E FAZ O BEM!
Abriram-se os céus e ouviu-se a voz do Pai:

«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O».

10 janeiro

Batismo do Senhor

Evangelho: Lc 3, 15-16. 21-22

«Jesus foi batizado e,

enquanto orava, abriu-se o Céu»


