Secretariado Diocesano da Catequese da Infância e Adolescência
Diocese de Santarém

Campanha de Advento 2015

“Viver a Misericórdia esperando em Jesus”

1. Introdução
Aproxima-se o tempo de Advento. Advento é o tempo de preparação para a solenidade do
Natal, em que se celebra a vinda de Deus aos Homens.
Mais uma vez o SDCIA vem propor uma campanha a ser vivida pelos catequistas,
catequizandos, famílias e toda a comunidade.
Esta campanha tem como grande objetivo preparar a vinda de Jesus pensando nos outros e
em cada um de nós, associando-se assim ao Jubileu Extraordinário da Misericórdia, proclamado
pelo Papa Francisco, e reforçado na carta pastoral do nosso Bispo “Caminhos de Misericórdia
seguindo o Bom Pastor”, que apela a “Que a misericórdia se traduza no acompanhamento que
fazemos àqueles que precisam de cuidado, de ajuda, de proximidade solidária, de
aconselhamento.” (CP, p.13). Assim, o lema proposto para a campanha do Advento é: “Viver a

Misericórdia esperando em Jesus”, ou seja enquanto esperamos a vinda de Jesus, rosto da
misericórdia, viver a misericórdia olhando o outro: o que está afastado, o que está ferido, o que
precisa de ajuda. Ver no outro o rosto do Jesus que esperamos e assim preparar o nosso coração
para o receber.
A vivência do Jubileu da Misericórdia, associa-se à graça de recebermos na nossa diocese,
no mês de janeiro, a visita da imagem Peregrina de Fátima, devendo este tempo de Advento ser
também um tempo de preparação, uma vez que, o Papa Francisco nos convida a redescobrirmos a
alegria da ternura de Deus na companhia de Nossa Senhora, Mãe de misericórdia (MV 24).
Na quarta semana do advento, daremos uma atenção especial à figura de Nossa Senhora.
Teremos um gesto por parte da comunidade, e um apelo especial para que, ao longo dessa
semana, seja rezada em família a oração do Rosário, esperando-se que esta visita seja vivida como
um momento de envangelização que a todos incentive a seguir o seu exemplo de “discípula
missionária” de Jesus. (CP, p.34)
É neste enquadramento que a Diocese de Santarém num tempo de reflexão, de preparação
e de comunhão, tendo presente o lema pastoral para o ano em curso, apresenta algumas
propostas para uma vivência ativa do tempo do Advento individualmente, em família, nos grupos
de catequese, na paróquia.
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2. Objetivos da Campanha:
•
•
•
•

Preparar, na alegria, a vinda de Jesus Cristo;
Motivar à mudança de vida – conversão pela oração mais intensa, pela celebração do
sacramento da reconciliação e pelo assumir de novas atitudes;
Receber com alegria Jesus, rosto da Misericórdia;
Participar num gesto concreto de partilha. Com a Infância Missionária e com a Cáritas
Diocesana.

3. Apresentação do Símbolo da Campanha
Não deixemos de abrir a “porta” do nosso coração! Só um coração forte, generoso e
misericordioso, consegue viver o verdadeiro significado do Natal. Tal como refere o Papa Francisco
na Bula da Misericórdia (MV 2) “Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada
pessoa, quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida”.
Assim, como símbolo da nossa caminhada adotámos o Coração, que não está encerrado
em si mesmo, mas que se vai abrindo ao outro. Ao longo das quatro semanas do Advento o
coração vai-se abrindo, revelando progressivamente o lema da campanha e no Natal, estando
plenamente aberto, poderemos contemplar dentro dele o presépio.

4. Propostas
A caminhada inspira-se na liturgia da palavra de cada domingo do Advento e do dia de
Natal e assume o desafio da Misericórdia de que nos fala o Papa Francisco e o nosso Bispo na carta
pastoral para este ano, neste Ano Extraordinário Jubilar da Misericórdia. Aqui se apresentam
algumas propostas:
1. Em cada semana, a partir da liturgia da palavra do domingo e tendo a motivação de uma
palavra do lema geral, propõe-se um compromisso concreto e o desafio à oração e celebração,
realçando assim a importância da Palavra de Deus, pois tal como afirma o nosso bispo na carta
pastoral “..., pela Sua Palavra, Deus vem ao nosso encontro, ilumina o nosso agir e convida-nos a
seguir o caminho da misericórdia.” (CP, p.17)
2.O símbolo da caminhada: o coração. Este gesto propõe-se que seja feito nas eucaristias
dominicais de modo a tornar visível a caminhada, mas também se desafia cada família a que faça
o mesmo gesto em sua casa. Faz sentido que o coração seja construído no local onde irá ser feito
o presépio. (Anexo 1 – SDCIA_STR_CORAÇÃO)
Cada paróquia deve encontrar o melhor material para operacionalizar este símbolo. Devem
procurar que seja bem visível e colorido. Podem fazer em tamanho menor para distribuir um a
cada familia.
3. Uma oração para ser rezada ao longo do tempo do Advento. Propõe-se que a oração
seja impressa em formato de cartão para que as pessoas a possam trazer consigo e a rezem
sempre que entenderem. Destina-se a ser rezada individualmente, em família e nas celebrações
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dominicais no momento em que cada paróquia definir. A oração é uma proposta, as paróquias
poderão fazer outra. (Anexo 2 – SDCIA_STR_ORAÇÃO FAMILIA)
4. Celebração do sacramento da reconciliação. Dentro do possível, seria oportuno que as
paróquias proporcionassem a possibilidade de celebrar o sacramento da reconciliação durante a
segunda semana do Advento, preparando assim o nosso coração para acolher Jesus.
5.Deve desenvolver o sentido de partilha, pelo que, as crianças até ao 6º catecismo devem
recolher contributos para as Crianças da América e os mais velhos devem participar na campanha
na “10 Milhões de estrelas, Um gesto pela Paz”.
6. Está previsto um dia de oração, dia 12 de dezembro, sábado, para todos os catequistas.

5. Desenvolvimento da campanha
Propomos que a campanha tenha uma dinâmica em encontro de catequese, em família e
em comunidade.

Catequese:
Ao longo das semanas de advento, na catequese, o catequista deve escolher o momento mais
apropriado para realizar a atividade correspondente explicando o sentido deste tempo de
preparação para o Natal, e refletindo com os catequizandos a leitura da palavra. (Anexo 3 –
SDCIA_STR_CATEQUESE SEMANAL)
a) Leitura do texto bíblico proposto
b) Reflexão sobre o texto bíblico
c) Associação da palavra chave da semana retirada do Evangelho ao símbolo proposto
d) Envio da oração para a família e convite ao membro da família, definido para cada semana,
para acompanhar o catequizando à Eucaristia
NOTAS:
•

Na semana que antecede a 1ª semana do Advento deverá ser pedido às crianças que
convidem os avós a estarem presentes na Eucaristia do 1ª Domingo do Advento.
• Na 1ª Semana distribuir, à Catequese da Infância, o Jogo de Advento e do Mealheiro da
Infância Missionária. ( Este material está disponível na livraria da Diocese). Este ano, à
semelhança do ano anterior iremos recolher fundos para ajudar os seguintes projetos:
1. Bolívia – Equipar um refeitório infantil para 80 crianças poderem almoçar na escola
2. Haiti – Apoio alimentar e escolar para um centro social que acolhe 200 crianças
3. Suriname – Equipamento desportivo para uma escola com 120 crianças.
Os mealheiros devem ser recolhidos num ofertório solene na celebração da Epifania. As
crianças vão até ao presépio, como os Magos, e colocam aí os seus contributos.
• Na terceira semana do Advento deve ser avisada a comunidade, após a Eucaristia, de
que na semana seguinte, cada pessoa deverá trazer uma flor no material que entender
(tecido, renda, papel,...) que será colocada aos pés de Nossa Senhora. Deverá ser
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•

explicado que estas flores servirão, posteriormente, para a elaboração de um painel
que será exposto, em local a definir, aquando a visita da imagem peregrina, sendo uma
forma de cada uma das paróquias dar as boas vindas à imagem.
Os catequistas devem combinar entre si quando será construído este painel para a
visita da imagem peregrina. È muito importante ajudar a viver a visita de nossa
senhora, a mãe da misericórdia. Em cada paróquia deve realizar-se uma catequese
sobre a visita e integrar aí a construção do painel. Os esquemas da catequese serão,
oportunamente, disponibilizados no nosso blog.

Família
a) No início do advento, cada criança recebe uma folha com um coração com quatro portas,
cada uma corresponde a cada semana do advento, perfazendo assim as quatros semanas e
um presépio, que deve colorir em família. (Anexo 4 – SDCIA_STR_FAMÍLIA)
b) Fazer a leitura e oração propostas enviadas em cada semana.

Comunidade
a) Na igreja, será colocado um coração gigante (de cartão, madeira, com balões…) em
lugar de destaque, dividido em quatro partes como se fossem quatro portas. No interior de
cada porta deve estar inscrita uma palavra do lema da campanha. O presépio deverá já
estar feito atrás do coração. Cada paróquia deve adaptar à sua realidade.
b) Em cada semana será aberta a porta do coração correspondente. No final do advento o
coração estará aberto e poderá ler-se a frase “ Viver a Misericórdia esperando em Jesus” e
dentro dele brotará o presépio, que se irá revelando à medida que o coração se for
abrindo.
c) A cada domingo do Advento está associada uma palavra-chave e um símbolo, que ajudam
a vivenciarmos a semana de uma forma mais comprometida. Este símbolo deverá ser
trazido durante o ofertório pelos elementos convidados pelas crianças. Estes símbolos
devem manter-se na igreja ao longo do tempo de Advento.
d) A oração de cada semana (anexo 2) será entregue na eucaristia aos pais, padrinhos,
amigos e comunidade, os quais serão convidados a acompanhar as crianças neste tempo
de preparação para a grande festa, sendo lida no momento de Ação de Graças.
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Esquema Semanal Eucaristia
1º Semana – I Domingo do Advento (29 de novembro)
Lucas( 21,25-28.34-36) “… vigiai e orai em todo o tempo”
Atividade
Esta semana os avós são convidados a acompanhar os seus netos
à Eucaristia.
Será aberta a porta do coração com a inscrição da palavra “
Viver”. Um avô e uma avó devem levar uma lamparina com a palavra inscrita “ Vigiai”, colocandoa em lugar de destaque na igreja, a qual permanecerá durante todo o tempo de advento. Neste
dia, em muitas paróquias, há o início da coroa do advento. Devem articular-se. A lamparina pode
ser a forma de acender as velas.
A oração (anexo 2) pode ser entregue aos avós presentes e rezada em conjunto na ação de
graças.

Convidar os Pais a estarem presentes na Eucaristia da próxima semana

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2º Semana – II Domingo do Advento (6 de dezembro)
Lc (3, 1-6) “…. Preparai o caminho do Senhor… “
Atividade
Esta semana os pais são convidados a acompanhar os seus filhos à
Eucaristia.
Será aberta a segunda porta do coração com a inscrição da palavra “ a Misericórdia ”.
Um pai e uma mãe devem levar um par de sandálias com a palavra inscrita “ Preparai”,
colocando-a em lugar de destaque na igreja, a qual permanecerá durante todo o tempo de
advento. A oração (anexo 2) pode ser entregue aos pais presentes e rezada em conjunto na ação
de graças.

Convidar os padrinhos a estarem presentes na Eucaristia da próxima semana.
Avisar as crianças até ao 6º catecismo que devem continuar a ajudar as crianças da Oceânia.
Recomendar aos restantes de que na próxima Eucaristia, tragam bens alimentares para serem
distribuídos pelos mais necessitados, ficando a cargo de cada paróquia a quem irá ser feita esta
distribuição.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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3º Semana – III Domingo do Advento (13 de dezembro)

Lc (3, 10-18) “Quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem nenhuma;“
Atividade
Esta semana os padrinhos são convidados a acompanhar os seus
afilhados à Eucaristia. Será aberta a terceira porta do coração com a inscrição
da palavra “ Esperando ”.
Dois padrinhos devem levar um cabaz com alimentos com a palavra inscrita “ Partilhai”,
colocando-o em lugar de destaque na igreja, a qual permanecerá durante todo o tempo de
advento. A oração ( anexo 2) pode ser entregue aos padrinhos presentes e rezada em conjunto na
ação de graças.
Relembrar das flores. Não devem ser naturais
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

4º Semana – IV Domingo do Advento (20 de dezembro)
Lc (1, 39-47) “Bem-aventurada aquela que acreditou… “

Atividade
Esta semana a comunidade é convidada a participar mais
ativamente na Eucaristia.
Será aberta a quarta porta do coração com a inscrição da palavra “
em Jesus ”. Um elemento da comunidade deve levar uma flor com a palavra
inscrita “ Acreditai”, colocando-a em lugar de destaque na igreja, a qual permanecerá durante
todo o tempo de advento.
No momento de Ação de graças os elementos da comunidade são convidados a depositar
num cesto as flores que trouxeram e retiram a oração ( anexo 2) que lerão de seguida.
Após, a oração rezar a Salvé Rainha ou magnificat.
Relembrar as crianças e os adolescentes da importância de participar na Celebração Eucarística
do Natal
Relembrar as crianças que devem continuar a recolher os contributos para a Infância
Missionária. Os Mealheiros devem, depois, ser entregues na celebração da Epifania. Pode
organizar-se um ofertório no qual todas as crianças coloquem o seu mealheiro junto do
presépio.
Para os mais crescidos relembrar a participação nos “10 Milhões de estrelas” da Caritas. Sugerir,
também, que na noite de Natal coloquem um post no FACEBOOK alusivo à celebração.

