I Domingo do Advento
3 de dezembro (Mc 13, 33-37)
«Vigiai, porque não sabeis
quando virá o dono da casa»
REFLEXÃO: Os disc��pulos sa� o exortados por
Jesus a estarem atentos, em atitude de vigia
constante para poderem acolher a Boa Nova
da Salvaça� o. No� s tambe� m deveremos estar
atentos ao mundo e aos outros, dispon��veis
para acolher o Senhor que vem.
Actividade: Ao longo desta semana somos
convidados a uma atitude de vigia, isto e� a
estar atentos aos outros e a esperar a vinda do
Senhor. Sou tambe� m convidado a anunciar a
todos que o Natal e� a vinda de Deus ao mundo
e a fazer as va� rias tarefas propostas no
calenda� rio para a primeira semana.

II Domingo do Advento
10 de Dezembro (Mc 1, 1-6)
«Endireitai os caminhos do Senhor»
REFLEXÃO O profeta Isa��as muitos se� culos
antes de Jesus previu que Deus enviaria um
seu mensageiro para preparar os caminhos do
Senhor. No� s hoje somos convidados a ser
Mensageiros da vontade de Deus.
Atividade: Vou convidar os meus pais a
participarem comigo na eucaristia e vamos
levar alimentos como massa, arroz, leite,
bolachas, enlatados para dar aos mais
necessitados, para organizar, em cada grupo
de catequese, um «Cabaz de Natal», para
distribuir aos mais carenciados da paro� quia. e
a fazer as va� rias tarefas propostas no
calenda� rio para a segunda semana.
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III Domingo do Advento
17 de Dezembro (Jo 1, 6-8, 19-28)
«No meio de vós
está Alguém que não conheceis»
REFLEXÃO S. Joa� o Baptista e� o modelo
daquele que da� testemunho, que anuncia Jesus
Cristo. Tal como Joa� o, somos chamados a dar
testemunho, isto e� a conhecer Jesus e a anuncia�
-lo a todos os homens.
Atividades: Vou convidar os meus pais e
irma� os para construirmos versos e rimas de
Natal para serem lidos durante o jantar da
noite de Natal ou no almoço do dia de Natal e a
fazer as va� rias tarefas propostas no calenda� rio
para a terceira semana.

IV Domingo do Advento
24 de Dezembro (Lc 1, 26-38)
«Conceberás e darás à luz um Filho»
REFLEXÃO Maria foi aquela que disse sim ao
anu� ncio do Anjo. Como ela tambe� m deveremos
dizer “sim” a� quilo que Deus quer de no� s.
Atividade: Enviar SMS aos amigos e familiares
com a expressa� o: NA ALEGRIA JESUS VEM AO
NOSSO ENCONTRO!

CAMPANHA DO
ADVENTO

NA ALEGRIA
JESUS VEM AO
NOSSO
ENCONTRO!
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1) Introdução
O ano litu� rgico 2017-2018 começa no dia 3
dezembro, com o primeiro domingo do Advento.
O Advento e� a estaça� o da esperança, ou, dito de
outro modo, a estaça� o em que o desejo e�
educado, no sentido de se tornar esperança. A
esperança e� a meta e o desejo e� a partida. Em
cada ano, o Advento apresenta-se-nos como uma
pedagogia do desejo, e e� a liturgia que nos
conduz, de diversas maneiras, atrave� s das
leituras e das oraço� es que nos propo� e.
No Advento condensamos todas as nossas
expectativas no grito «Vem, Senhor!», grito que
brota da solida� o, da angu� stia, da fragilidade e do
medo de todos aqueles sentimentos que
marcam, de modo brutal e doloroso, o nosso ser
de pessoas incompletas e necessitadas de que
algue� m venha socorrer-nos. No fundo, e� ao
Senhor que esperamos alcançar e e� o desejo dele
que nos po� e em andamento.
O Advento “e� um tempo de esperança, marcado
pela recordaça� o do Seu nascimento e pela
expectativa da Sua vinda gloriosa no fim dos
tempos”. Durante quatro semanas, a Igreja
propo� e um percurso que culmina no nascimento
do Deus-Menino. Nas nossas comunidades, este
sentimento de esperança e de alegria deve
sobrepor-se ao consumismo massivo dos nossos
dias. Os grupos de catequese devem procurar
ser exemplo dessa esperança no seio das
comunidades. Nesse contexto, surge esta
campanha que pretende fortalecer os laços de
partilha e fraternidade entre os “homens de boa
vontade”.
Jesus vem ao nosso encontro, Deus vem habitar

no meio de no� s para nos ajudar a viver uma
vida mais plena, mais feliz e mais realizada.
Vamos preparar a nossa mente, o nosso
coraça� o e as nossas ma� os para o acolhermos
na nossa vida.

para cada domingo com o calenda� rio.
Este calenda� rio podera� ser afixado na
paro� quia e distribu��do a toda a comunidade.
O SEU PRINCIPAL OBJECTIVO E� SER
UTILIZADO EM FAMILIA PARA A VIVENCIA
DO ADVENTO

2) Objectivos da campanha
·

Ajudar os catequizandos a viver o
Advento e Natal com uma atitude de vida
nova

·

Estimular as fam��lia a preparar, em
alegria, a vinda de Jesus..

·

Incentivar a interligaça� o entre a
Catequese a Comunidade.

·

Estimular o esp��rito missiona� rio atrave� s
da realizaça� o de campanhas para a
divulgaça� o da Palavra de Deus junto dos
mais desfavorecidos.

3) Desenvolvimento da campanha
A realizaça� o da campanha na� o pretende
substituir nem sobrepor-se ao ritmo normal
ou a� caminhada de cada grupo de Catequese.
Nem se pode considerar obrigato� ria a sua
realizaça� o. Cada paro� quia ou centro de
catequese podera� decidir a melhor forma de
po� r em pra� tica a proposta.
A proposta que fazemos e� muito simples e so�
necessita de um CALENDA� RIO que deve ser
adquirido na livraria da diocese.
A Campanha deve ser iniciada no encontro de
catequese anterior ao I domingo de advento.
So� assim e� poss��vel conjugar as propostas

Simultaneamente em cada encontro de
catequese dever-se-a� fazer refere� ncia a�
campanha e a� sua vive� ncia. O tempo
reservado para a campanha devera� , no
entanto, ser breve.
E� muito importante que durante este tempo
se valorize sempre a Palavra de Deus nas
catequeses. Os textos b��blicos presentes nas
catequeses devem ser previamente
preparados pelos catequistas, a sua
apresentaça� o e leitura deve ser cuidada, e
valorizados os sinais que possam motivar a�
escuta atenta da Palavra.
Na sala, as dina� micas propostas sa� o:
a. Escolher o cantinho da B��blia
b. Acender a vela e colocar se poss��vel uma
flor junto da B��blia
c. Proclamar o Evangelho,
d. Breve reflexa� o sobre o Evangelho com as
palavras que se apresentam ou outras
mais adequadas
e. Verificar a actividade proposta para a
semana

