
DEPARTAMENTO DIOCESANO DA CATEQUESE DE INFÂNCIA

Caminhada de Advento, rumo à Páscoa…

FAMÍLIA, VOCAÇÃO DE AMOR
E CAMINHO DE SANTIDADE



- 2 - 

 

DEPARTAMENTO DIOCESANO 

DA CATEQUESE DE INFÂNCIA 

 

Caminhada de Advento, rumo à Páscoa… 

 

1. Lema Diocesano… 

Família, vocação de Amor e caminho de Santidade! 

 

2. Na Diocese de Aveiro… 

Esta proposta de caminho assenta nos pressupostos do Programa 

Diocesano de Pastoral para 2019/2020, nomeadamente nos seguintes: 

1. A família não é só destinatária da ação pastoral da Igreja, mas 

também protagonista dessa missão.  

2. É cada vez mais urgente criar cultura de família: desenvolver uma 

cultura assente nos valores da família, onde se conhecem, promovem e 

defendem os direitos da família e dos seus membros, sobretudo nas situações 

de maior vulnerabilidade;  

3. É necessário que as famílias aprendam a narrar e a celebrar a 

realidade da família, o tempo, as festas, os sucessos e os fracassos em chave 

cristã. 
 (Programa Diocesano de Pastoral 2019/2020, Introdução, ponto I) 

 

3. Em Advento… 

522. A vinda do Filho de Deus à terra é um acontecimento tão grandioso, 

que Deus quis prepará-lo durante séculos. Ritos e sacrifícios, figuras e 

símbolos da «primeira Aliança», tudo Deus faz convergir para Cristo. 

Anuncia-O pela boca dos profetas que se sucedem em Israel. E, por outro 

lado, desperta no coração dos pagãos a obscura expectativa desta vinda. 

523. São João Baptista é o precursor imediato do Senhor, enviado para 

Lhe preparar o caminho. «Profeta do Altíssimo» (Lc 1, 76), supera todos os 

profetas, é o último deles, inaugura o Evangelho (; saúda a vinda de Cristo 

desde o seio da sua Mãe e põe a sua alegria em ser «o amigo do 
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esposo» (Jo 3, 29) que ele designa como «Cordeiro de Deus que tira o 

pecado do mundo» (Jo 1, 29). Precedendo Jesus «com o espírito e o poder 

de Elias» (Lc 1, 17), dá testemunho d'Ele pela sua pregação, pelo seu batismo 

de conversão e, finalmente, pelo seu martírio. 

524. Ao celebrar em cada ano a Liturgia do Advento, a Igreja atualiza 

esta expectativa do Messias. Comungando na longa preparação da primeira 

vinda do Salvador, os fiéis renovam o ardente desejo da sua segunda vinda. 

Pela celebração do nascimento e martírio do Precursor, a Igreja une-se ao 

seu desejo: «Ele deve crescer e eu diminuir» (Jo 3, 30). 
(Catecismo da Igreja Católica, números 522 a 524) 

 

4. Com um Lema…acompanhando a liturgia… 

O lema desta caminhada acompanha o Programa Diocesano de Pastoral: 

Família, vocação de amor e caminho de santidade e fará o acompanhamento 

da Liturgia Dominical, própria de cada tempo. 

No que refere à vivência do Advento, as leituras do Evangelho dominical têm 

características próprias: referem-se à vinda do Senhor nos fins dos tempos 

(I Dom.), a João Baptista (II e III Dom.) e aos factos que preparam de perto o 

Nascimento do Senhor (IV Dom.). As leituras do Antigo Testamento são 

profecias acerca do Messias e do tempo messiânico, tiradas sobretudo do 

livro de Isaías. As leituras do Apóstolo apresentam exortações e 

proclamações de acordo com as diversas características deste tempo. 
Cf. “Celebração do Tempo de Natal”,  

Secretariado Nacional de Liturgia, 2ª Edição, Gráfica de Coimbra 

 

5. Com propostas concretas… 

Assim, propõe o Departamento Diocesano da Catequese de Infância 

lançar alguns desafios que nos ajudem a atingir os objetivos propostos para 

este tempo litúrgico concreto – o Advento.  

Desta forma, destacamos 3 dimensões fundamentais para esta vivência: 

dimensão de grupo, dimensão familiar e dimensão comunitária. 
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6. Propostas pessoais e pastorais… 

A cada semana são propostas dinâmicas para vivência em grupo, em 

família e comunidade. A proposta gráfica em Catequese e Comunidade 

poderão ser ajustadas de acordo com a realidade e sensibilidade de cada 

paróquia e local. 

 

1.ª semana: ESTÁ ATENTO 

Dimensão de Grupo: 
 

- Conhecer o significado do Advento e do Natal e as 
principais figuras destes tempos litúrgicos; 
- Ir à Missa e rezar por um bom Advento; 
- Dizer uma palavra simpática a um elemento do grupo ou 
da família. 

Dimensão Familiar: - Oração diária, em família, a partir da folha semanal 
proposta, a distribuir nas sessões de catequese e/ou nas 
eucaristias; 
- Participação, em família, na Eucaristia dominical; 
- Procurar desligar a televisão, renunciar ao telemóvel 
e/ou outros meios de comunicação para conversar em 
família, partilhando os acontecimentos do dia a dia de 
cada um. 

Dimensão Comunitária: 
 

- Construção do Painel Comunitário – 1ª peça «ESTÁ 
ATENTO». 

 

2.ª semana: PREPARA-TE 

Dimensão de Grupo: 
 

- Construir o Presépio na sala de catequese; 
- Ir à Missa e fazer uma surpresa aos pais; 
- Refletir, pedir desculpa pelas coisas menos boas que 
aconteceram em família. 

Dimensão Familiar: - Oração diária, em família, a partir da folha semanal 
proposta, a distribuir nas sessões de catequese e/ou nas 
eucaristias. 
- Participação, em família, na Eucaristia dominical; 
- Construção do Presépio familiar, no jardim e/ou dentro 
de casa. 

Dimensão Comunitária: 
 

- Construção do Painel Comunitário – 2ª peça «PREPARA-
TE»; 
- Construção do Presépio na Igreja, em lugar visível e com 
destaque. 
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3.ª semana: ANUNCIA 

Dimensão de Grupo: 
 

- Entregar na Eucaristia a oferta da minha família (levar 2 a 
3 coisas bens alimentares e/ou higiene). 
- Viver o sacramento da Reconciliação (do 4.º ao 6.º ano) 
ou participar numa Celebração do Perdão (do 1.º ao 3.º 
ano). 
- Agradecer a Deus o dom da nossa vida e família. 
- Telefonar para alguém da família que esteja só. 
-  Rezar uma dezena em família pela vida de cada um. 

Dimensão Familiar: - Oração diária, em família, a partir da folha semanal 
proposta, a distribuir nas sessões de catequese e/ou nas 
eucaristias. 
- Participação, em família, na Eucaristia dominical. 
- Organizar uma atividade em família (exemplo: visitar 
alguém doente, dar um passeio em família, recordar 
momentos e pessoas importantes da família, visualizando 
fotografias, vídeos,). 

Dimensão Comunitária: 
 

- Construção do Painel Comunitário – 3ª peça «ANUNCIA»; 
- DIA DA PARTILHA para o CABAZ DE NATAL - Entregar na 
Eucaristia a oferta da família (levar 2 a 3 coisas bens 
alimentares e/ou higiene). 

 

4.ª semana: CELEBRA 

Dimensão de Grupo: 
 

- Rezar por todos aqueles que não se lembram que 
Jesus vai nascer. 
- Preparar um presente para oferecer a uma criança 
que não tenha ou que mais precise. 
- Formular uma oração/ mensagem de Natal para 
partilhar com aqueles que vivem sós, ou não têm 
família. 
- Trazer para a Eucaristia a imagem do Menino Jesus 
para a bênção. 

Dimensão Familiar: - Participar num tempo de oração familiar (cerca de 10 

minutos), sempre que possível, junto ao Santíssimo 

Sacramento. 

- Escrever uma oração, a qual será depositada na Eucaristia 

de Natal, junto ao presépio. 

Dimensão Comunitária: 
 

- Construção do Painel Comunitário – 4ª peça «CELEBRA»; 

- Trazer para a Eucaristia a imagem do Menino Jesus para 

ser benzida. 
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NATAL DE JESUS: VIVE 

 

Dimensão de Grupo 
Dimensão Familiar 
Dimensão Comunitária 

 

- Construção do Painel Comunitário – peça «IMAGEM DA 
SOLENIDADE DE NATAL NATAL»; 
- Participação em família, na Eucaristia de Natal, 
agradecendo o dom da Vida que é Ele mesmo para cada um 
de nós e das nossas famílias; 
- Trazer uma flor (ou pétalas) para oferecer ao Menino 
Jesus ou espalhar em volta do Presépio… 
 

 

 

FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA, JESUS, MARIA E JOSÉ 

Dimensão de Grupo 
Dimensão Familiar 
Dimensão Comunitária 

- Construção do Painel Comunitário – peça «IMAGEM DE 

MARIA E DE S. JOSÉ». 
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7. Textos para as folhas semanais… 

 

1ª Semana do Advento – ESTÁ ATENTO 
 
1. LEITURA DO EVANGELHO - Mt 24, 37-44 
 
2. MEDITAÇÃO 
«Estai vós também preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o 
Filho do Homem». 
 

O Advento é o tempo de espera, do alerta.  
É tempo de estar preparados para algo de importante  
que vai acontecer na nossa Vida. 
É Jesus que vem. 
Mas não vem para deixar tudo na mesma,  
nem para ficar caladinho. 
Vem, em nome de Deus: convidar-nos a viver de outra forma. 
Vem ensinar-nos a ver e a viver, a levantar-se e andar,  
a sermos pessoas novas, com um enorme e bom coração. 

 
3. ORAÇÃO DIÁRIA 
É de noite. Está escuro e frio. Lá fora e na minha alma. 
São tantas as dificuldades, os fracassos… 
Só apetece dormir, descansar, desistir e tentar. 
Mas Tu insistes. E pedes-me que mantenha os olhos abertos 
e o coração atento. Tu prometes que virás. 
Senhor, dá-me olhos abertos,  
capazes de seguir a Tua luz no meio da noite escura. 
Dá-me um coração acolhedor, 
capaz de se deixar tocar pela Tua esperança. 
 
4. AÇÃO 
- Conhecer o significado do Advento e do Natal e as principais figuras destes tempos 
litúrgicos; 
- Ir à Missa e rezar por um bom Advento; 
- Dizer uma palavra simpática a um elemento da família. 
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2ª Semana do Advento – PREPARA-TE 
 
1. LEITURA DO EVANGELHO - Mt 3, 1-12 
 
2. MEDITAÇÃO 
«Uma voz grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor. 
Endireitai as suas veredas.» 
 

Deus avisa. Deus manda-te muitos profetas, muitos sinais,  
muitas vozes. E todas te dizem o mesmo: «Prepara o caminho». 
Prepara-te para o encontro com cristo. 
Não continues preso nas tuas rotinas, na tua mediocridade, na tua 
apatia. 
O Senhor está a chegar. Ele vem…para ti. 
Muda o que tiveres a mudar para que o encontro com Ele 
 seja de festa.  
Para que a bela notícia que Ele traz  
possa encher-te de alegria e gozo. 

 
3. ORAÇÃO DIÁRIA 
Senhor, limpa-me os ouvidos. 
Assim poderei escutar melhor 
os Teus profetas. 
Abre-me os olhos 
e poderei ver os sinais, 
que mostram a Tua chegada. 
Acalma o meu coração 
para que todo o meu ser, 
deseje encontrar-se conTigo. 
 
4. AÇÃO 
- Construir o Presépio na sala de catequese; 
- Ir à Missa e fazer uma surpresa aos pais; 
- Refletir, pedir desculpa pelas coisas menos boas que aconteceram em família. 
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3ª Semana do Advento – ANUNCIA 

 

1. LEITURA DO EVANGELHO - Mt 11, 2-11 

 
2. MEDITAÇÃO 
«Ide contar a João o que vedes e ouvis: “Os cegos vêem,  
os coxos andam... a Boa Nova é anunciada aos pobres...”.» 
 

A nossa fé não nasce no vazio. Há sinais, pequenos e grandes, 
que nos sugerem a presença de um Deus terno, próximo de nós. 
Para crescer na fé tens de procurar os sinais. E o maior é o Amor. A 
coragem daqueles que amam sempre,  
mesmo nesta cultura de violência e indiferença.  
Os gestos de perdão, de amor gratuito,  
que só se explicam pela presença de Deus na vida das pessoas.  
A capacidade de servir os outros sem esperar recompensa.  
O empenho por transformar uma sociedade injusta  
numa casa acolhedora para todos. 

 
3. ORAÇÃO DIÁRIA 
Eu quero louvar-Te, Senhor, 
pelos sinais de bondade 
que pusestes no meu caminho. 
Eles ajudam-me a perceber 
a imensidão do Amor que me tens. 
Eles convencem-me que a minha vida tem valor 
e mostram-me que não estou sozinho, 
diante das minhas dificuldades. 
 
4. AÇÃO 
- Entregar na Eucaristia a oferta da minha família (levar 2 a 3 coisas bens alimentares 
e/ou higiene) 
- Viver o sacramento da Reconciliação (do 4.º ao 6.º ano) ou participar numa 
Celebração do Perdão (do 1.º ao 3.º ano). 
- Agradecer a Deus o dom da nossa vida e família. 
- Telefonar para alguém da família que esteja só. 
- Rezar uma dezena em família pela vida de cada um. 
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4ª Semana do Advento – CELEBRA 

 

1. LEITURA DO EVANGELHO - Mt 1, 18-24 

 
2. MEDITAÇÃO 
«Não temas receber Maria, tua esposa...» 
 

José não entende o que está a acontecer.  
Os acontecimentos fogem ao planeado.  
A gravidez de Maria, anjos que aparecem… 
E sente-se tentado a desistir; se não controla os acontecimentos,  
sai de cena. 
Mas o mensageiro de Deus não o deixa desistir.  
Convida a superar o medo.  
Quando Deus entra em cena, as coisas fogem ao nosso controlo.  
Mas o medo não é a única resposta possível.  
É possível acreditar, confiar em deus.  
Confiar que Ele tem um plano para nós. 

 
3. ORAÇÃO DIÁRIA 
Senhor, ensina-me a confiar em Ti. 
A não viver obcecado com o medo 
de perder o controlo da minha vida. 
Ensina-me a viver sereno e tranquilo, 
sabendo que Tu estás sempre ao meu lado 
e amparas-me nos bons e maus momentos. 
 
4. AÇÃO 
- Rezar por todos aqueles que não se lembram que Jesus vai nascer. 
- Preparar um presente para oferecer a uma criança que não tenha ou que mais 
precise. 
- Formular uma oração/mensagem de Natal para partilhar com aqueles que vivem 
sós, ou não têm família 
- Trazer para a Eucaristia a imagem do Menino Jesus para ser benzida. 
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NATAL DE JESUS - VIVE  

 

1. LEITURA DO EVANGELHO - Jo 1, 1-18 

 
2. MEDITAÇÃO 
«... E o Verbo se fez carne e habitou entre nós...» 
 
 Parecia impossível. 

Era o desejo mais profundo do nosso coração.  
E hoje tornou-se realidade:  
Deus desceu do céu e veio partilhar connosco a nossa realidade.  
Deixou de haver barreiras entre nós e Deus. 
Hoje é o dia da alegria.  
Uma alegria que nasce da beleza do gesto de Deus.  
Do caminho da liberdade que Ele nos aponta.  
Uma alegria que se fez programa de vida:  
a tua vida pode ser a casa onde Deus mora. 

 
3. ORAÇÃO DIÁRIA 
Senhor Jesus, aqui estou conTigo. 
Tal como os pastores,  
tenho pouco para te oferecer. 
Recebe o meu empenho  
em deixar-Te morar no meu coração. 
Concede-me a alegria  
de ver o Teu rosto nos meus irmãos. 
Abençoa a minha família  
e ensina-nos a falar a linguagem do Amor e do serviço. 
Vem hoje Jesus, nascer no meu coração. 
 
4.  AÇÃO 
- Participação em família, na Eucaristia de Natal, agradecendo o dom da Vida que é 
Ele mesmo para cada um de nós e das nossas famílias; 
- Trazer uma flor (ou pétalas) para oferecer ao Menino Jesus ou espalhar em volta 
do Presépio… 
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8. Painel a construir em Catequese… 

Proposta de painel de Natal, similar às pagelas semanais, para construir 
em casa e na sala de Catequese. 
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9. Painel litúrgico do Ano Pastoral a construir em 

Comunidade… 

Em sintonia com o tema diocesano pastoral onde é valorizada a 
dimensão familiar, redescobrindo a vocação ao Amor, como caminho de 
Santidade, é sugerido a elaboração de um painel gráfico que acompanhe a 
vivência dos diferentes tempos litúrgicos, ao longo deste ano pastoral, em 
jeito de caminhada progressiva e de crescimento espiritual. 

Este caminho será realizado em várias etapas, iniciando-se no Advento 
com rumo à Páscoa, culminando na Festa da Santíssima Trindade, modelo 
perfeito de Amor paternal, maternal e filial, concretizado em várias 
dinâmicas que nos ajudem a redescobrir a alegria e beleza da vocação 
familiar. 

Por forma a existir uma íntima ligação entre a Liturgia e a vida da 
comunidade surgirá a construção deste painel gráfico, apelando aos vários 
desafios litúrgicos e às festas e solenidades centrais desta vivência. 

Este painel gráfico acompanha a vivência do tempo litúrgico que decorre 
entre o 1.º domingo de Advento e a Festa da Santíssima Trindade. 
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10. Breve explicação… 

As peças são afixadas, progressivamente, no painel-base, pela seguinte 
ordem: 

 
- 1.º Domingo de Advento:  
peça “ESTÁ ATENTO”; 

 
 
 
 

 
- 2.º Domingo de Advento:  
peça “PREPARA-TE”; 
 

 
- 3.º Domingo de Advento:  
peça “ANUNCIA”; 
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- 4.º domingo da Quaresma: 
peça “CELEBRA”; 
 

 
- Dia de Natal:  
ícone da Solenidade de 
Natal; 
 

 
- Festa da Sagrada Família: 
ícone de Maria e ícone de 
São José;  
 

 
- 1.º domingo da Quaresma: peça “ESCOLHE”; 

- 2.º domingo da Quaresma: peça “ENCONTRA”; 

- 3.º domingo da Quaresma: peça “SACIA-TE”; 

- 4.º domingo da Quaresma: peça “ACREDITA”; 

- 5.º domingo da Quaresma: peça “SERVE”; 

- Domingo de Ramos: peça “VIVE”; 

- Domingo de Páscoa: ícone de Jesus Cristo Ressuscitado; 

- Festa da Santíssima Trindade: ícone da Santíssima Trindade (Andrey Rublev). 
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