Caminhada de Advento-Natal-Epifania /////////////////////////////////////

1. Introdução
A conversã o pastoral das pessoas e das comunidades é o primeiro
dos desa ios que o nosso programa pastoral nos propõ e. A
conversã o pastoral aprende-se e pratica-se no dia a dia da vida do
Povo de Deus em geral e das nossas comunidades e seus membros
em concreto. Nã o há conversã o sem a proximidade de Deus.
O Advento é o tempo para nos lembrarmos da proximidade de
Deus, que desceu até nó s. O primeiro passo da fé é dizer ao Senhor
que precisamos Dele, da sua proximidade. E a primeira mensagem
do Advento e do Ano Litú rgico é també m reconhecer Deus
pró ximo. Por isso nã o cessamos de rezar: «Vem, Senhor Jesus!»
(Ap 22, 20).
O Advento é o tempo em que os ié is e as comunidades se
preparam para a solenidade do Natal, isto é , para acolheram a
Palavra que se faz vida em Jesus de Nazaré : «e o Verbo fez-se
homem e veio habitar connosco.» (Jo 1, 14).
Este ano o Advento acontece numa altura em que iniciamos o
processo pelo qual se pretende alcançar uma Igreja mais sinodal,
uma Igreja que, ao anunciar o Evangelho, sabe caminhar em
conjunto. Por isso o povo de Deus é interpelado a caminhar em
conjunto. Como recordava o papa Francisco ao instituir o Domingo
da Palavra de Deus, «a Bıb
́ lia é o livro do povo do Senhor que,
escutando-a, passa da dispersã o e divisã o à unidade. A Palavra de
Deus une os crentes e faz deles um só povo.» (AI 4)
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O Advento, pode dizer-se, é tempo propıćio para escutar a Palavra
para testemunhar a Palavra com coragem e criatividade na força
do Espıŕito Santo.
E ao ritmo da Palavra de Deus, sobretudo do Evangelho de cada
domingo, que se propõ e esta caminhada que se inicia no primeiro
Domingo de Advento (28 de novembro) e que termina na
Solenidade da Epifania do Senhor. Por opçã o nã o se considera a
Solenidade de Santa Maria Mã e de Deus uma vez que acontece
imediatamente antes da Epifania.
Esta proposta é para o todo das comunidades, havendo propostas
concretas para as crianças e adolescentes dos grupos de
catequese.

2. Elementos da caminhada
Na preparaçã o desta proposta de caminhada incluem-se vá rios
elementos: Palavra, Desa io, Gesto, Celebraçã o/Oraçã o.
1. Uma frase para cada domingo, a colocar junto ao sım
́ bolo do
processo sinodal.
2. Um gesto/ desa io para concretizar ao longo a semana (grupos
infâ ncia e adolescê ncia).
3. Uma intenção a incluir na Oraçã o dos Fié is relativa à caminhada
sinodal.
4. Uma introdução à celebraçã o ou ao acender a vela da coroa de
Advento (opcional).
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Levantai a vossa cabeça!

3. Calendário e desa ios para a comunidade
1º Domingo do Advento
data 28 novembro
Palavra de Deus Levantai a vossa cabeça!
desa io Despertar e assumir o caminho sinodal
como um processo de conversã o.
2º Domingo do Advento
data 5 dezembro
Palavra de Deus Preparai o caminho, todos!
desa io Tomar consciê ncia de que na Igreja todos
contam e por isso o caminho faz-se com todos.
Imaculada Conceiçã o da Virgem Santa Maria
data 8 dezembro
Palavra de Deus Eis-me aqui!
desa io Desa iar as pessoas a envolverem-se nos
processos de decisã o no seio da comunidade.
04 /

/////////////////////////////////////////// “Sonhemos juntos o caminho”

3º Domingo do Advento
data 12 dezembro
Palavra de Deus Que devemos fazer?
desa io Descobrir que mudanças sã o necessá rias
para melhorar a tomada de decisõ es
no seio da comunidade.
4º Domingo do Advento
data 19 dezembro
Palavra de Deus Acreditar na Palavra
desa io Compreender que a Igreja tem de se fazer
pró xima das pessoas e levar-lhes
a proposta de salvaçã o.
Natal do Senhor
data 25 dezembro
Palavra de Deus E viram a Salvação... Jesus.
desa io Acreditar que é possıv́el edi icar
a comunidade à imagem da Boa Nova
que Jesus traz.
Sagrada Famıĺia de Jesus, Maria e José
data 26 dezembro
Palavra de Deus E encontraram-no!
desa io Promover o diá logo na comunidade,
escutando as opiniõ es, as inquietaçõ es
e as necessidades das pessoas.
Epifania do Senhor
data 2 janeiro
Palavra de Deus E encontraram-no!
desa io Pedir aos irmã os mais afastados ou que nã o
integram a comunidade a darem o seu
testemunho sobre a Igreja de hoje.
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4. Para a Liturgia
Sugerimos textos para dois momentos da celebraçã o eucarıśtica:
ao acender a vela da coroa de advento ou como introduçã o à
celebraçã o e Oraçã o Universal.
1º Domingo do Advento | 28 novembro
Levantai a vossa cabeça!
Ao acender a vela da coroa ou como introdução à celebração
Iniciamos o tempo de Advento e a nossa caminhada de
preparaçã o para o Natal. [Acendemos agora a primeira vela
desta nossa caminhada com este apelo:] Levantai a vossa cabeça,
isto é , tende coragem e con iai. Há um caminho a percorrer,
sabendo que nas noites da vida e do mundo surgem sinais de
angú stia e de pavor. Nã o temais!
Oração Universal
Vigiai, orai e sonhemos juntos o caminho. Para que em todas as
nossas comunidades, grupos e movimentos o caminho sinodal
que agora iniciamos desperte o desejo da conversã o pastoral das
pessoas e das estruturas, oremos.
2º Domingo do Advento | 5 dezembro
Preparai o caminho, todos!
Ao acender a vela da coroa ou como introdução à celebração
Estamos na segunda semana do tempo de Advento. [Acendemos
agora a segunda vela desta nossa caminhada com este desa io:]
Preparai o caminho do Senhor, que todos o preparem, pois em
nome de Deus, nã o se pode discriminar ningué m. Nó s somos
Igreja, todos juntos e por isso o caminho faz-se com todos. Neste
tempo de Advento, sonhemos juntos o caminho.
Oração Universal
Por todos os membros do Povo de Deus, povo santo e iel, para
que nunca esqueçam que na Igreja todos contam e o caminho
sinodal faz-se com todos, oremos
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Imaculada Conceiçã o | 8 dezembro
Eis-me aqui!
Ao acender a vela da coroa ou como introdução à celebração
Nesta caminhada de Advento, queremos estar preparados, como
a Virgem Maria, a quem Deus preservou de toda mancha do
pecado, tornando-se digna morada de Deus. A disponibilidade
de Maria inspira-nos para nos envolvermos e dedicarmos, com
ousadia e humildade, nas decisõ es que a todos dizem respeito no
seio da comunidade. Todos juntos, com Maria, sonhemos este
caminho.
Oração Universal
Por todos os ié is, sobretudo pelos que exercem algum
ministé rio na nossa diocese de Aveiro, para que sejam corajosos
e audazes na tomada de decisõ es, rumo a uma Igreja mais
sinodal, oremos por intercessã o de Maria.
3º Domingo do Advento | 12 dezembro
Que devemos fazer?
Ao acender a vela da coroa ou como introdução à celebração
Iniciamos a terceira semana do caminho de Advento.
[Acendemos agora a terceira vela desta nossa caminhada com
esta pergunta:] que mudanças sã o necessá rias para melhorar a
vida da nossa comunidade, que devemos fazer? Que devemos
fazer para melhorar a nossa vida pessoal, para que a alegria da fé
se contagie? A alegria do Evangelho enche o coraçã o e a vida
inteira daqueles que se encontram com Jesus! Cheios desta
alegria, sonhemos juntos o caminho.
Oração Universal
Para que as pessoas envolvidas no processo de consulta sinodal,
iluminadas pelo Espıŕito Santo, identi iquem que mudanças sã o
necessá rias para melhorar a tomada de decisõ es no seio da
comunidade cristã , oremos
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4º Domingo do Advento | 19 dezembro
Acreditar na Palavra
Ao acender a vela da coroa ou como introdução à celebração
Entramos na quarta semana do tempo de Advento. [Acendemos
agora a quarta vela desta nossa caminhada]. Fixemos os olhos
em Maria que se fez escrava do Senhor para que se cumprisse a
promessa do nascimento do Salvador. Maria acreditou na
Palavra que lhe foi dirigida. Nã o deixemos de ir ao encontro
daqueles a quem é preciso levar a Palavra da salvaçã o. Façamos
este caminho: tornarmo-nos pró ximos uns dos outros, pois
pró ximo é quem se aproxima. Neste tempo de Advento,
sonhemos juntos o caminho.
Oração Universal
Por todos nó s aqui reunidos, para que nos façamos pró ximos de
todos, sobretudo dos mais pobres e esquecidos, levando-lhes a
nossa ajuda e a Palavra que salva, Jesus, ilho de Maria, oremos.
Natal do Senhor | 25 dezembro
E viram a Salvação... Jesus.
Ao acender a vela da coroa ou como introdução à celebração
E a Palavra fez-se carne e habitou entre nó s.
[Acendemos esta ú ltima vela que simboliza…] Jesus: Ele é Deus
feito homem. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus
antigamente aos nossos pais, pelos profetas; nestes dias falounos por Seu Filho.
Em tempo de Natal, testemunhemos que Jesus é a Luz que
ilumina a histó ria da humanidade. Porque é Natal, edi iquemos a
nossa vida e a vida das nossas comunidades a partir da Palavra
que se fez vida e habitou entre nó s. Nestes dias de Natal,
sonhemos juntos o caminho.
Oração Universal
Pela Igreja, protagonista e mensageira da doce e reconfortante
alegria de evangelizar, para que acredite que é possıv́el edi icar a
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comunidade cristã à imagem da Boa Nova que Jesus nos traz,
oremos
Sagrada Famıĺia | 26 dezembro
E encontraram-no!
Ao acender a vela da coroa ou como introdução à celebração
A aliança de amor e idelidade, vivida pela Sagrada Famıĺia de
Nazaré , ilumina o princıp
́ io que dá forma a cada famıĺia e a torna
capaz de enfrentar melhor as vicissitudes da vida e da histó ria.
Sobre este fundamento, cada famıĺia, mesmo na sua fragilidade,
pode tornar-se uma luz na escuridã o do mundo.
Aprendamos de Nazaré como é preciosa e insubstituıv́el a
educaçã o familiar e como é fundamental e incompará vel a sua
funçã o no plano social. Neste dia da Sagrada Famıĺia, sonhemos
juntos o caminho.
Oração Universal
Para que em todas as famıĺias da nossa comunidade se promova
o diá logo e o encontro fraterno, escutando as opiniõ es,
inquietaçõ es e necessidades de todos os seus membros, oremos
Epifania do Senhor | 2 janeiro
E encontraram-no!
Ao acender a vela da coroa ou como introdução à celebração
A alegria do Evangelho, que enche a vida da comunidade dos
discıp
́ ulos, é uma alegria missioná ria. A Igreja «em saıd
́ a» é a
comunidade de discıp
́ ulos missioná rios que se envolvem, que
acompanham, que fruti icam e festejam. Ela sabe ir à frente, sabe
tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os
afastados e chegar à s encruzilhadas dos caminhos para convidar
os excluıd
́ os. E missã o da Igreja anunciá -Lo a toda a gente, para
que todos O encontrem e O adorem como misericordioso
Salvador. Neste tempo da Epifania, sonhemos juntos o caminho.
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Oração Universal
Por todos os irmã os mais afastados do seio da nossa
comunidade, para que a caminhada sinodal os ajude a descobrir
a estrela que conduz a Jesus, oremos

5. Catequese de Infância
A proposta para a catequese da infâ ncia parte da temá tica de toda a
proposta diocesana para o Advento e procura promover um
percurso que acompanha a liturgia de cada domingo, mas també m
com a temá tica sinodal que nos irá acompanhar nos pró ximos
meses.
Propomos que seja entregue a cada criança na semana pré via ao
domingo de Advento a peça do puzzle (conforme o calendá rio
proposto) para construir o presé pio e na parte de trá s está a
palavra e o gesto/proposta para cada semana. No domingo da
Sagrada Famıĺia (dia 26 de dezembro) cada criança terá o seu
presé pio construıd
́ o.
Calendarização
1.ª semana
2.ª semana
8 de dezembro
3.ª semana
4.ª semana
Natal
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Apresentação das propostas nas catequeses:
22 a 27-11
29-11 a 04-12
29-11 a 04-12
06 a 11-12
13 a 18-12
13 a 18-12
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6. Adolescência
Esquema semanal:
Desa io Lançado pelo catequista, utilizando as redes sociais,
no inıćio da semana anterior ao domingo;
Gesto Concretizado durante a semana,
podendo ser partilhada com a comunidade.
1º Domingo do Advento
data 28 novembro
Palavra de Deus Levantai a vossa cabeça!
desa io Pensa numa pessoa idosa que seja signi icativa
para ti e cria uma forma criativa de a descrever.
gesto Durante a semana os adolescentes, via redes
sociais, fazem esta partilha com o grupo.
Na catequese fazer uma oraçã o que inclui
a intençã o pela pessoa idosa pensada.
2º Domingo do Advento
data 5 dezembro
Palavra de Deus Preparai o caminho, todos!
desa io Identi ica como a tua paró quia é inclusiva da
pessoa com de iciê ncia (exemplo, acessibilidades).
gesto Durante a semana construir uma notıćia
que possa ser partilhada no “Jornal da paró quia”
ou para a ixar no Edital da Igreja e na oraçã o
incluir intençõ es pelas pessoas com de iciê ncia.
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Imaculada Conceiçã o da Virgem Santa Maria
data 8 dezembro
Palavra de Deus Eis-me aqui!
desa io Oraçã o familiar dedicada a Nossa Senhora:
Maria, Mulher da escuta,
abre os nossos ouvidos;
faz com que saibamos ouvir
a Palavra do teu Filho Jesus,
no meio das mil palavras deste mundo;
faz com que saibamos ouvir
a realidade em que vivemos,
em cada pessoa que encontramos,
especialmente quem se encontra em di iculdade.
Amen
3º Domingo do Advento
data 12 dezembro
Palavra de Deus Que devemos fazer?
desa io Pensa como podemos, cada um de nó s,
melhorar a vida dos mais pobres
da nossa paró quia.
gesto Durante a semana construir uma notıćia
que possa ser partilhada no “Jornal da paró quia”
ou para a ixar no Edital da Igreja e na oraçã o
incluir intençõ es pelas pessoas mais pobres.
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4º Domingo do Advento
data 19 dezembro
Palavra de Deus Acreditar na Palavra
desa io Pensa como podes individualmente contribuir
para cuidar da casa comum – planeta Terra.
gesto Durante a semana construir uma notıćia
que possa ser partilhada no “Jornal da paró quia”
ou para a ixar no Edital da Igreja e na oraçã o
incluir a necessidade de termos bom-senso
para cuidar do planeta.
Natal do Senhor
data 25 dezembro
Palavra de Deus E viram a Salvação... Jesus.
desa io Oraçã o pessoal no almoço de Natal
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Sagrada Famıĺia de Jesus, Maria e José
data 26 dezembro
Palavra de Deus E encontraram-no!
desa io Oraçã o pela minha famıĺia
Oraçã o à Sagrada Famıĺia
Jesus, Maria e José ,
em Vó s contemplamos
o esplendor do verdadeiro amor,
con iantes, a Vó s nos consagramos.
Sagrada Famıĺia de Nazaré ,
tornai també m as nossas famıĺias
lugares de comunhã o e cená culos de oraçã o,
autê nticas escolas do Evangelho
e pequenas igrejas domé sticas.
Sagrada Famıĺia de Nazaré ,
que nunca mais haja nas famıĺias
episó dios de violê ncia, de fechamento e divisã o;
e quem tiver sido ferido ou escandalizado
seja rapidamente consolado e curado.
Sagrada Famıĺia de Nazaré ,
fazei que todos nos tornemos
conscientes do cará cter sagrado
e inviolá vel da famıĺia,
da sua beleza no projeto de Deus.
Jesus, Maria e José ,
ouvi-nos e acolhei a nossa sú plica. Amen.
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