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ENQUADRAMENTO GERAL
Tal como nos anos anteriores, a Diocese de Viana do Castelo
apresenta mais uma vez uma proposta de dinâmica para o
Advento e Natal. Este ano, envoltos nas comemorações dos 40
anos da fundação da Diocese do Alto Minho, desenvolvemos o
roteiro para o Advento e Natal na perspetiva de envolver toda
a Diocese na valorização da sua identidade comum. Pois se
uma Diocese é a porção do povo de Deus, constituída por um
conjunto de cristãos, confiada ao Bispo, também a dinâmica
para o Advento e Natal versará a consciencialização de cada
cristão sobre esta realidade a que pertence.

Sem esquecer a vivência pessoal e comunitária dos
tempos litúrgicos próprios, com particular ênfase
na preparação e descoberta da presença de Deus na
vida de cada um, procuraremos desenvolver, a nível
diocesano, um itinerário comum, sinal da unidade
que nos caracteriza.
Pretendemos que se desenvolva ao longo do
Advento a construção de um edifício (cabana do
presépio) em 5 passos. A cada passo surge um elemento novo na construção, acompanhado de uma
Frase do Evangelho, juntamente com um hashtag.

Para as principais celebrações do Advento e Natal
propomos ainda uma Reflexão, que poderá ser lida
no Ato Penitencial, uma Oração, adaptada para o
momento de Ação de Graças ou para integrar na
Oração Universal, uma Atitude concreta a ser proposta à comunidade e uma proposta para se realizar
em Família. Em algumas celebrações estão ainda
preparadas orientações para os grupos de Jovens,
Catequese e EMRC.
Recomendamos a adaptação desta proposta à
realidade concreta de cada comunidade.

RESUMO DA DINÂMICA
Desenvolver uma construção gradual, a partir da expressão
de São Pedro «também vós — como pedras vivas — entrais
na construção de um templo espiritual» (1Pe 2, 5), onde cada
crente recorda a sua identidade cristã comunitária.
Assim, recorrendo ao hashtag como elemento cativador,
surgirão as expressões: 1º #SouPedraViva; 2º #SouIgrejaDoméstica; 3º #SouIgrejaParoquial; 4º #SouIgrejaDiocesana a cada
Domingo de Advento e 5º #SouCristão no Dia de Natal a par
da construção da cabana/estábulo do presépio (Domingos
do advento na construção das paredes; Dia de Natal com a
construção do telhado/cobertura/parte superior).

OBJETIVOS
☛ Ajudar a preparação das dinâmicas de Advento-Natal de cada comunidade;
☛ Auxiliar na vivência do Tempo de Advento e de Natal de cada cristão;
☛ Valorizar a Palavra no dia-a-dia das pessoas;
☛ Fortalecer a consciência diocesana a partir da valorização da sua identidade;
☛ Envolver as comunidades paroquiais numa dinâmica diocesana comum.
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IMACULADA CONCEIÇÃO
08 DEZEMBRO 2017

VIGIO
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III DOMINGO DO ADVENTO
17 DEZEMBRO 2017
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#SouCristão
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VIGIO
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Roteiro do Advento e Natal
VIGIO #SouPedraViva
I DOMINGO DO ADVENTO
03 DEZEMBRO 2017
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#SouPedraViva
MC 13, 33-37
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS

Ú
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Acautelai-vos e vigiai,
porque não sabeis quando chegará o momento. Será como um homem
que partiu de viagem: ao deixar a sua casa, deu plenos poderes aos seus
servos, atribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou ao porteiro que
vigiasse. Vigiai, portanto, visto que não sabeis quando virá o dono da
casa: se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se de manhãzinha;
não se dê o caso que, vindo inesperadamente, vos encontre a dormir. O
que vos digo a vós, digo-o a todos: Vigiai!». Palavra da Salvação.

“VIGIO”
REFLEX ÃO
Ao iniciarmos o Advento, o tempo de preparação para celebrarmos o
Natal do Senhor, somos convidados a estarmos vigilantes e cautelosos.
Necessitamos de permanecer atentos à nossa vida e ao modo como
vivemos, para estarmos sempre prontos para receber Deus.
Neste sentido, vigiemos a nossa vida em todas as suas dimensões: pessoal, familiar, eclesial, laboral, etc., tendo particular atenção
à realidade eclesial a que pertencemos como Pedras Vivas do Templo
do Senhor. Todos nós, como batizados somos parte da construção de
um templo espiritual, visível na Igreja.
Vigiemos a forma como colaboramos e nos empenhamos nesta
construção e questionemo-nos se a nossa atitude é de serviço à Igreja
ou aproveitamento dela.
A construção do templo depende da boa disposição de cada um
auxiliado pela graça de Deus.
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#SouPedraViva
OR AÇ ÃO

JOVENS

Deus Pai, Senhor do céu e da terra, que Vos revelastes ao longo dos séculos, iluminai a vida dos vossos
filhos, para que, conscientes da sua missão, se emprenhem na edificação do templo espiritual a que
pertencem, a Igreja. Por Jesus Cristo, Vosso Filho e
nosso Senhor.

Diz-nos o Papa Francisco: «Na Igreja de Jesus, nós
somos as pedras vivas, e Jesus nos pede que construamos a sua Igreja; cada um de nós é uma pedra
viva, é um pedacinho da construção e, quando vem a
chuva, se faltar aquele pedacinho, temos infiltrações
e entra a água na casa». Neste sentido, lançamos o
desafio a cada Grupo de Jovens para a construção
de uma igreja em miniatura, construída com pedras vivas. Desafiamos ainda os jovens, ao longo
desta semana, a estarem vigilantes (participativos)
e a publicarem nas redes sociais uma fotografia (da
reunião do grupo de jovens, no ensaio do grupo
coral, na catequese, etc…) que demonstre como são
as pedras vivas neste templo espiritual, utilizando
a hashtag #SouPedraViva.

ATITUDE EM COMUNIDADE
Desenvolver a consciência e importância da participação de cada cristão na edificação da Igreja.

ATITUDE EM FAMÍLIA
Durante esta semana é proposto que em família se
reúnam os seus membros e descubram o que devem
mudar em casa. Quem precisa mais da minha ajuda?
A vida é passageira e efémera, por isso não podemos
deixar para depois dizermos aos outros o quanto
gostamos deles e fazer pelos outros, principalmente
na nossa família, algo que os faça felizes. Sou pedra
viva na igreja e em casa.

CENÁRIO

C ATEQUESE
#SouPedraViva… por isso vigio, isto é, vivo alerta,
atento a todas as mensagens que recebo ao longo do
dia e aprendo a descobrir a passagem de Deus na minha vida. Afinal, Deus pode passar e se me encontrar
distraído nem me dou conta. Assim, ao longo desta
semana quero ser pedra viva vivendo muito atento,
deixando que a atenção do coração possa ajudar-me
a viver o Encontro com Jesus, de manhã até à noite.

Iniciar a construção da cabana do presépio, colocando
a primeira parte (1 de 4) da parede com a inscrição
VIGIO #SouPedraViva.

ESCOL A / EMRC
Durante esta semana será trabalhada a questão da
importância de cada um na construção da Igreja,
realçando a ideia de que somos Pedras Vivas dessa
mesma Igreja. Na aula será decorada uma caixa de
cartão (pode ser uma caixa de sapatos) com imagens
de atitudes de intervenção na vida pessoal ou da própria Igreja. Este será o primeiro tijolo da cabana que
irá ser construída para albergar o Presépio no Natal.
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IMACULADA
CONCEIÇÃO

Roteiro do Advento e Natal
#ImaculadaConceição
IMACULADA CONCEIÇÃO
08 DEZEMBRO 2017
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Imaculada Conceição
LC 1, 26-38
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
SEGUNDO SÃO LUC AS

Ú
Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da
Galileia chamada Nazaré, a uma Virgem desposada com um homem
chamado José, que era descendente de David. O nome da Virgem era
Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo: «Ave, cheia de
graça, o Senhor está contigo». Ela ficou perturbada com estas palavras
e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o Anjo: «Não temas,
Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à
luz um Filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai
David; reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não
terá fim». Maria disse ao Anjo: «Como será isto, se eu não conheço
homem?». O Anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a
força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o Santo que
vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice e este é o sexto mês daquela
a quem chamavam estéril; porque a Deus nada é impossível». Maria
disse então: «Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a tua
palavra».” Palavra da Salvação.

“Eis a escr ava do Senhor”
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Imaculada Conceição
REFLEX ÃO
A Serva de Deus, Maria, Mãe de Jesus, acolheu com confiança a mensagem do Anjo. O espanto inicial deu lugar à alegria de ser agraciada
por Deus com o dom de um Filho, o Filho do Altíssimo.
Como Maria acolheu sem reservas a missão que Deus lhe confiou,
também a humanidade inteira poderá acolher o Filho de Deus, basta
assumir a atitude pronta da Virgem Maria: «Eis a escrava do Senhor».
Sem vaidades, orgulhos ou arrogâncias, deixar que a Palavra faça
efeito em nós.

OR AÇ ÃO
Virgem Maria, serva do Senhor, intercede por nós a Deus, para que nos
perdoe das faltas de disponibilidade e de entrega e nos anime, pelo
Espírito Santo, a estarmos mais atentos e amáveis às necessidades
da humanidade.

ATITUDE
Agradecer e louvar todos os homens e mulheres que entregam a sua
vida e bem estar para auxiliarem e servirem a humanidade.

EM FAMÍLIA
Ao colocar a imagem de Maria no presépio rezar em família a Maria
e agradecer à mãe pelo Dom da Vida. Pode ser feito o presépio em
família neste dia.

CENÁRIO
Colocar a imagem de Maria no presépio. Se o presépio só for construído
nos dias antes do dia 8, poderão colocar-se mais imagens para além
de Maria.
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PREPARO
#SouIgrejaDoméstica

Roteiro do Advento e Natal
Preparo #SouIgrejaDoméstica
II DOMINGO DO ADVENTO
10 DEZEMBRO 2017
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#SouIgrejaDoméstica
MT 1, 1-8
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS

Ú
Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no
profeta Isaías: «Vou enviar à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o caminho do
Senhor, endireitai as suas veredas’». Apareceu João Baptista no deserto,
a proclamar um baptismo de penitência para remissão dos pecados.
Acorria a ele toda a gente da região da Judeia e todos os habitantes
de Jerusalém, e eram baptizados por ele no rio Jordão, confessando
os seus pecados. João vestia-se de pêlos de camelo, com um cinto de
cabedal em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E, na sua pregação, dizia: «Vai chegar depois de mim quem é
mais forte do que eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar
para desatar as correias das suas sandálias. Eu baptizo-vos na água,
mas Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo». Palavra da Salvação.

CENÁRIO
Coloca-se a segunda parte (2 de 4) da parede com a inscrição
PREPARO #SouIgrejaDoméstiva.

“PREPARO”
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#SouIgrejaDoméstica
REFLEX ÃO

JOVENS

O desejo de que Deus enviasse um messias para
salvar o povo cresceu no povo hebreu como uma
pequena semente, que é lançada, regada e só mais
tarde se torna visível. O tempo que antecedeu a vinda
de Jesus foi de esperança, acompanhada de súplicas
incessantes a Deus. Do mesmo modo, neste tempo
de Advento, sigamos as palavras de São João Batista:
«Preparei o caminho do Senhor» e preparemos a
vinda de Jesus. Em especial na família, que está tão
abalada e exposta às vicissitudes, deixemos entrar
a Palavra de Deus para a manter firme e propícia à
geração de vida e amor. Também na pequena Igreja
Doméstica todos, desde os mais novos aos mais idosos, são responsáveis pela estabilidade e pela vida
que nela se gera.

Diz-nos a CEP (Conferência Episcopal Portuguesa),
na Carta Pastoral “A família, esperança da Igreja e
do mundo”: «é na Igreja doméstica que eles [filhos],
educados pela piedade dos pais, aprendem a importância da oração e da confiança incondicional
no amor providente de Deus; é no enquadramento
familiar que eles, despertados pela fé e pelo compromisso eclesial dos pais, tomam consciência da sua
fé, do seu batismo, da sua pertença à Igreja e da sua
missão no mundo». Nesta semana queremos ver os
primeiros sinais de preparação, em família, para a
vinda de Jesus. Utilizando a hashtag #SouIgrejaDoméstiva mostra-nos através das redes sociais o local
do presépio e um momento de oração em família.

C ATEQUESE
OR AÇ ÃO
Senhor Deus, quem providenciais às necessidades de
cada homem e mulher, olhai com especial bondade
para as nossas famílias, de modo que cheguem a
contemplar a beleza e a estabilidade do amor.

#SouIgrejaDoméstica… por isso, também sou responsável pelo bem-estar na minha família. Sou essa
Igreja sempre que preparo o caminho para que os
membros da minha família descubram como é bom
vivermos juntos, em paz, em família.

ATITUDE

EMRC

Cultivar o dom da perseverança. Atitude de quem
não desiste com facilidade e de quem sabe onde quer
chegar. Na edificação da família a perseverança é
indispensável.

Nesta semana irá ser construído um novo “Tijolo”. A
caixa será forrada com imagens de atitudes de perdão,
de arrependimento, de salvação, realçando a ideia
de que somos filhos de Deus pelo Batismo. Poderá
ser feita uma campanha de solidariedade em prol
dos mais necessitados na escola ou da comunidade
envolvente.

EM FAMÍLIA
Em casa, em família, vamos arrumar… Fazer uma
seleção de roupas, brinquedos, livros, para partilhar
com os que mais necessitam. Com esta atitude acrescentamos ao lar dos outros um pouco de esperança,
ajudando aqueles cujas vicissitudes da vida abalaram
a estabilidade familiar.
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ACREDITO
#SouIgrejaParoquial

Roteiro do Advento e Natal
Acredito #SouIgrejaParoquial
III DOMINGO DO ADVENTO
17 DEZEMBRO 2017
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#SouIgrejaParoquial
Jo 1, 6-8. 19-28
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO

Ú
Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Veio como
testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho
da luz. Foi este o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram,
de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: «Quem és
tu?». Ele confessou a verdade e não negou; ele confessou: «Eu não sou
o Messias». Eles perguntaram-lhe: «Então, quem és tu? És Elias?». «Não
sou», respondeu ele. «És o Profeta?». Ele respondeu: «Não». Disseram-lhe então: «Quem és tu? Para podermos dar uma resposta àqueles
que nos enviaram, que dizes de ti mesmo?». Ele declarou: «Eu sou a
voz do que clama no deserto: ‘Endireitai o caminho do Senhor’, como
disse o profeta Isaías». Entre os enviados havia fariseus que lhe perguntaram: «Então, porque baptizas, se não és o Messias, nem Elias,
nem o Profeta?». João respondeu-lhes: «Eu baptizo na água, mas no
meio de vós está Alguém que não conheceis: Aquele que vem depois
de mim, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias».
Tudo isto se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava a
baptizar. Palavra da Salvação.

“ACREDITO”
OR AÇ ÃO
Agradecemos por todos aqueles que se dedicam a transmitir a fé em Jesus
Cristo, catequistas, religiosos, sacerdotes, bispos. Tantos homens e mulheres
que ao longo da história testemunharam a fizeram acreditar em Jesus Cristo,
e com isto ajudaram a construir muitas comunidades e a Igreja.
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#SouIgrejaParoquial
REFLEX ÃO

JOVENS

João Batista, o enviado por Deus para dar testemunho
da luz a fim de que todos acreditassem, declara-se a
voz do que clama no deserto: «endireitai o caminho
do Senhor», numa atitude humilde e paciência. Este
homem encarregou-se de preparar as condições necessárias para a vinda de Jesus Cristo, e empenhou-se em despertar a fé do povo pelo sinal do batismo
na água. João pretendia despertar a fé do povo no
Messias que estava para vir.
A comunidade paroquial é o principal espaço
onde se desenvolve e alimenta a fé em Jesus Cristo.
É o espaço onde se vive, ensina e transmite a fé no
Filho de Deus e onde todos são batizados em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, formam
uma só comunidade e uma só família. Também a
transmissão da fé, daquilo em que acreditamos, está
nas mãos de cada comunidade, sempre com atitude
humildade e paciente.

Diz-nos o Papa Francisco: «a verdadeira experiência
de Igreja não é como um flashmob em que se marca
um encontro, faz-se uma representação e depois cada
um continua pelo seu caminho. A Igreja traz consigo
uma longa tradição, que se transmite de geração em
geração, enriquecendo-se ao mesmo tempo com a
experiência de cada indivíduo. Também a vossa
história encontra o seu lugar dentro da história da
Igreja». Tu que és Igreja Paroquial e que acreditas,
partilha nesta semana, utilizando a hashtag #SouIgrejaParoquial uma iniciativa paroquial, como por
exemplo, um momento de oração em comunidade, a
festa da catequese, a recolha de alimentos, a visita aos
doentes. Não há nenhuma iniciativa na tua paróquia?
Então, de que estás à espera? Junta-te a outras jovens
e procura ser protagonista da mudança. Acredita!!!

C ATEQUESE
ATITUDE
Reconhecer o importante papel dos evangelizadores
(padres, religiosos e religiosas, catequistas, etc.) e
manifestar-lhes a nossa gratidão.

#SouIgrejaParoquial… por isso, acredito no testemunho das pessoas com as quais convivo na minha
paróquia, e de modo especial, no meu grupo de catequese. Acredito no testemunho do meu catequista
e dos companheiros de catequese. Deixo que o modo
como vivem me contagie e faça acreditar que me
mostram o Rosto de Jesus a quem quero seguir.

EM FAMÍLIA
Durante esta semana as famílias poderão acender
as velas do batismo e lembrar o momento em que
cada um se tornou filho de Deus, dizendo novamente,
Eu Creio. Lembrar a luz que é Deus e que ilumina
a vida de cada um de nós. Ter essa luz presente na
nossa casa.

CENÁRIO
Coloca-se a terceira parte (3 de 4) da parede com a
inscrição ACREDITO #SouIgrejaParoquial.

EMRC
Nesta terceira semana o “Tijolo” irá ser revestido de
imagens com atitudes relacionadas com a construção do bem. Atitudes que já tenham tido ou que se
proponham realizar em prol do próximo, quer seja
da família, dos amigos, da comunidade… Esta caixa
deve ter imagens com cor para reforçar a ideia de Luz.
Será feito, também, o quarto “Tijolo” com imagens de
Deus menino. Aquele que nasceu para nossa Salvação.
As palavras chave deste Tijolo serão o Amor, a Vida,
a Alegria, o Nascimento, a Luz, a Igreja, Deus Amor.
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Roteiro do Advento e Natal
Encontro #SouIgrejaDiocesana
IV DOMINGO DO ADVENTO
24 DEZEMBRO 2017
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#SouIgrejaDiocesana
Lc 1, 26-38
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUC AS

Ú
Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da
Galileia chamada Nazaré, a uma Virgem desposada com um homem
chamado José, que era descendente de David. O nome da Virgem era
Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo: «Avé, cheia de
graça, o Senhor está contigo». Ela ficou perturbada com estas palavras
e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o Anjo: «Não temas,
Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás
à luz um Filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu
pai David; reinará eternamente sobre a casa de Jacob, e o seu reinado
não terá fim». Maria disse ao Anjo: «Como será isto, se eu não conheço
homem?». O Anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a
força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o Santo que
vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice, e este é o sexto mês daquela
a quem chamavam estéril; porque a Deus nada é impossível». Maria
disse então: «Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a tua
palavra». Palavra da Salvação.

“ENCONTRO”
OR AÇ ÃO
Santa Maria, Mãe de Deus, intercede pela Igreja de Viana do Castelo, para
que encontre no Teu exemplo de humildade e serviço a sua identidade e
propósito. Que cada cristão encontre na Igreja o espaço e as condições necessárias ao crescimento da sua fé.
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#SouIgrejaDiocesana
REFLEX ÃO
A graça de conceber o Filho de Deus fez de Maria a
mulher mais esplendorosa na face da Terra. No entanto, tal eleição não a tornou vaidosa ou arrogante,
mas levou-a a declarar-se, imediatamente, «a escrava
do Senhor», num gesto de total humildade e disponibilidade. Maria encontrou graça diante de Deus,
por isso aceitou o anúncio do anjo consciente de que
as maravilhas nela realizadas não seriam para seu
proveito, mas para benefício de toda a humanidade.
Tal como Maria, também nós encontramos graça
diante de Deus, como um dom que se transmite e
que edifica a Igreja, em particular a igreja diocesana.
Esta, agregada ao seu Bispo – sucessor dos Apóstolos
–, vive a experiência da diversidade e unidade, numa
constante partilha de dons. A Igreja Diocesana de
Viana do Castelo é uma edificação querida por Deus
à qual pertencemos e – em união com o Bispo – é o
espaço eclesial por excelência.

ATITUDE
Agradecer a Deus pelo seu olhar atento sobre a nossa
diocese e pedir-lhe a graça da fidelidade e serviço para
o nosso Bispo, sacerdotes e diáconos e para todos os
que têm responsabilidades de governar a Igreja de
Viana do Castelo.

EM FAMÍLIA
Cada família ao preparar a sua ceia de Natal, prepara
mais um pouco e leva a um vizinho próximo um
pouco da sua ceia, um doce, proporcionando um
Natal melhor. Partilhar com os outros criando um
espaço de família mais alargada, mostrando que não
somos ilhas em nossas casas, mas que a família se
prolonga fora das nossas paredes.

CENÁRIO
Coloca-se a quarta parte (4 de 4) da parede com a
inscrição ENCONTRO #SouIgrejaDiocesana.

JOVENS
Diz-nos o Papa Francisco: «Maria não Se fecha em
casa, não Se deixa paralisar pelo medo ou o orgulho.
Maria não é daquelas pessoas que, para estar bem,
precisam dum bom sofá onde ficar cómodas e seguras. Não é uma jovem-sofá! Vendo que podia dar
uma mão à sua prima idosa, Ela não perde tempo e
põe-Se imediatamente a caminho». Hoje é o dia por
excelência para enviar as mensagens de Natal aos
teus familiares e amigos. Continua a fazê-lo porque é
importante ir ao encontro. No entanto, tens mais um
desafio: com a hashtag #SouIgrejaDiocesana deixa
uma mensagem de Natal ao teu Bispo, a um pároco
amigo, ao grupo de jovens com quem partilhaste
determinada atividade diocesana ou nacional, ao
jovem que foi contigo a Taizé ou às Jornadas Mundiais da Juventude.

C ATEQUESE
#SouIgrejaDiocesana… por isso, encontro em cada
cristão um irmão. Procuro conhecer o nome do nosso
Bispo e ao longo da semana comprometo-me a rezar
por ele. Vou pedir a Nossa Senhora que o acompanhe
e ajude a dizer sempre «Sim» na missão que o Senhor
lhe confia. Cada vez que me lembro deste compromisso, peço ajuda a Maria e sinto-me membro desta
Igreja, a da nossa Diocese de Viana do Castelo.
EMRC
Como já não há aulas nesta semana a tarefa será
realizada antes das aulas terminarem. Neste sentido,
será colocada em local estratégico, entrada do Bloco
Principal ou entrada Principal da Escola, a cabana,
construída com os “Tijolos” preparados durante o
Advento. Dentro da cabana será colocado o Presépio. Se for possível colocar uma estrela iluminada
no topo da cabana. Teremos assim o nosso presépio
construído com as “Pedras Vivas” que somos nós e
as nossas atitudes diárias, mostrando que somos
Cristãos ativos, que caminhamos para a construção
de um Mundo cheio de Amor e de Paz com Jesus no
coração.
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RECEBO-O
#SouCristão

Roteiro do Advento e Natal
Recebo-O #SouCristão
DIA DE NATAL
25 DEZEMBRO 2016
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#SouCristão
JO 1, 1-5. 9-14
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO

Ú
No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
No princípio, Ele estava com Deus. Tudo se fez por meio d’Ele, e sem
Ele nada foi feito. N’Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
A luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. O Verbo era a luz
verdadeira, que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Estava no
mundo, e o mundo, que foi feito por Ele, não O conheceu. Veio para o
que era seu, e os seus não O receberam. Mas àqueles que O receberam
e acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de
Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem
da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-Se carne e habitou
entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que Lhe vem do Pai como
Filho Unigénito, cheio de graça e de verdade. Palavra da Salvação.

“RECEBO-O.”
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#SouCristão
ENQUADR AMENTO
Eis que a luz tão desejada veio ao mundo sob forma humana para nos
iluminar o caminho a seguir. Jesus, nascido da Virgem Maria, enviado
pelo Pai, trouxe ao mundo – pela Sua encarnação – a esperança da glória
e da felicidade eterna.
A luz que Ele erradia faz de nós criaturas novas e luzeiros para o
mundo. Quem recebe o messias de Deus recebe o próprio Deus, que não
nos abandona, mas vem ter connosco para nos acompanhar no nosso
caminho. Receber Jesus em nossa casa provoca – sem imposições – a
conversão da nossa vida.

OR AÇ ÃO
Bendito o Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o Seu povo, e
nos deu um Salvador poderoso, na casa de David seu servo. Louvado
sejais eternamente, Senhor, por todas as criaturas, pois a Luz que hoje
recebemos fará de nós vossos servos.

ATITUDE
Aproveitar o ambiente familiar e convivial para falar e refletir sobre o
nascimento de Jesus, o Filho de Deus.

EM FAMÍLIA
Reunião de família no Natal e como cristãos que somos, antes de cada
refeição faremos uma oração de agradecimento, de ação de graças pela
vida, pelo amor, pela família, com a imagem do Menino Jesus no centro
da mesa, em lugar de destaque.

JOVENS
No dia de Natal deixamos o desafio de levar a beijar o Menino Jesus aos
doentes e aos idosos que não podem ir à Eucaristia. Vai ao encontro.
Eles ficarão felizes e tu vais sentir que és um verdadeiro anunciar de
Cristo. Utiliza a hashtag #SouCristão.
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APRESENTO

Roteiro do Advento e Natal
Apresento #40anosdioceseviana
SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS,
MARIA E JOSÉ
31 DEZEMBRO 2017
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Apresento
LC 2, 22. 39-40
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO SEGUNDO SÃO LUC AS

Ú
Ao chegarem os dias da purificação, segundo a
Lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, para O apresentarem ao Senhor. Cumpridas todas as prescrições da Lei do Senhor,
voltaram para a Galileia, para a sua cidade de
Nazaré. Entretanto, o Menino crescia, tornava-se robusto e enchia-Se de sabedoria. E a graça
de Deus estava com Ele. Palavra da Salvação.

“APRESENTO.”
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Apresento
REFLEX ÃO
Aquele que outrora foi acolhido por José e Maria, como obra e graça de
Deus, perpetuou a sua presença na Igreja, a qual ao longo dos tempos
se encarregou de continuar a transmitir aquilo que os Apóstolos viveram e aprenderam d’Ele. Hoje somos nós quem acolhe Jesus ao mesmo
tempo que o apresenta ao mundo como caminho de vida e salvação.
Maria e José acolheram Jesus e apresentaram-no ao Senhor,
conscientes de que Jesus não é propriedade deles. Tal como também
não é propriedade exclusiva dos cristãos, mas é de todo o homem e
mulher que O procura.
OR AÇ ÃO
Para que a Igreja continue a ser capaz de anunciar Jesus Cristo além das
suas fronteiras e viva sempre em espirito de missão. Que cada cristão
tenha vontade de apresentar o Filho de Deus nos espaços que frequenta.
ATITUDE
Agradecer a Deus pelos dons recebidos ao longo deste ano e assumir
como propósito para o novo ano viver melhor a fidelidade à missão e
evangelização cristã.
EM FAMÍLIA
Durante a semana, procuremos alimentar a ternura no seio da nossa
família. Não poupar os abraços aos irmãos, os beijinhos às crianças e
aos idosos! Ser carinhoso no diálogo e não ter medo de nos aproximarmos dos que amamos.
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MEDITO

Roteiro do Advento e Natal
Medito #40anosdioceseviana
DOMINGO DE SANTA MARIA ,
MÃE DE DEUS
01 JANEIRO 2018
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Medito
LC 2, 16-21
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO SEGUNDO SÃO LUC AS

Ú
"Naquele tempo, os pastores dirigiram-se apressadamente para Belém e encontraram Maria,
José e o Menino deitado na manjedoura. Quando O viram, começaram a contar o que lhes
tinham anunciado sobre aquele Menino. E todos os que ouviam admiravam-se do que os
pastores diziam. Maria conservava todas estas
palavras, meditando-as em seu coração. Os
pastores regressaram, glorificando e louvando
a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto,
como lhes tinha sido anunciado. Quando se
completaram os oito dias para o Menino ser
circuncidado, deram-Lhe o nome de Jesus, indicado pelo Anjo, antes de ter sido concebido
no seio materno.” Palavra da Salvação.

“MEDITO”
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Medito
REFLEX ÃO
O mistério da Encarnação do Verbo provocou ao longo dos séculos – e
provoca ainda hoje – grande admiração. Ao mesmo tempo, provoca
em quem o contempla a alegria e o entusiasmo para glorificar e louvar
a Deus incessantemente. Por sua vez, Maria acolhia a meditava todos
estes acontecimentos no seu coração. Apesar de surpreendida continuou
a confiar nas promessas de Deus e tentava compreender tudo aquilo
sempre em silêncio. Da mesma forma, hoje vivemos o mistério da encarnação com a mesma atitude, meditamos e tentamos compreender os
desígnios de Deus, mesmo quando Ele se faz Menino, frágil e simples.
OR AÇ ÃO
Oração de São Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa
paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu
leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver
dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde
houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que
eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei
que eu procure mais: consolar, que ser consolado; compreender, que ser
compreendido; amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna.

ATITUDE
A construção da paz não está só nas mãos dos lideres mundiais. A
vida em paz não depende apenas das atitudes dos outros. Viver em paz
requer paciência, bondade, simpatia, amor autêntico. A construção da
paz depende das pequenas atitudes de cada um.

EM FAMÍLIA
Neste dia, primeiro do ano, em que também se celebra o Dia Mundial da
Paz, a família deverá reunir-se e rezar o terço pela paz no mundo como
pediu Maria. Também pode ser lida a mensagem do Papa sobre a paz.
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ADORO

Roteiro do Advento e Natal
Adoro #40anosdioceseviana
EPIFANIA DO SENHOR
07 JANEIRO 2018
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Adoro
Mt 2, 1-12
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS

Ú
"Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes,
quando chegaram a Jerusalém uns Magos vindos do Oriente. «Onde está
– perguntaram eles – o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos
a sua estrela no Oriente e viemos adorá-l’O». Ao ouvir tal notícia, o rei
Herodes ficou perturbado, e, com ele, toda a cidade de Jerusalém. Reuniu
todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes
onde devia nascer o Messias. Eles responderam: «Em Belém da Judeia,
porque assim está escrito pelo Profeta: ‘Tu, Belém, terra de Judá, não és
de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de
ti sairá um chefe, que será o Pastor de Israel, meu povo’». Então Herodes mandou chamar secretamente os Magos e pediu-lhes informações
precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois
enviou-os a Belém e disse-lhes: «Ide informar-vos cuidadosamente acerca
do Menino; e, quando O encontrardes, avisai-me, para que também eu vá
adorá-l’O». Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que
tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde
estava o Menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram
na casa, viram o Menino com Maria, sua Mãe, e, prostrando-se diante
d’Ele, adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe
presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho.”
Palavra da Salvação.

“ADORO.”
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Adoro
REFLEX ÃO

C ATEQUESE

Este tempo de Advento e Natal foi um tempo propício
para meditarmos no mistério da Encarnação. Quer
durante o tempo de Advento, onde recordamos a
nossa identidade cristã, quer durante o tempo de
Natal que, com a sua riqueza convivial e familiar,
procuramos compreender e viver melhor a nossa fé
em Jesus, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria.
Também os Magos, símbolos de toda a humanidade e todo o conhecimento, aproximam-se de Deus
Menino para O adorarem. Estes magos colocaram
esta humilde e pobre criança acima de tudo o que
possuíam e conheciam.

Ao longo desta semana, ou numa parte da catequese,
o compromisso será ter um tempo de Adoração. Cada
grupo de catequese da paróquia, estará alguns minutos (conforme as idades) em Adoração. Procurem os
catequistas promover um tempo de Adoração, juntos
ou grupo a grupo, de tal modo que cada criança, adolescente, jovem ou adulto possa saborear que é essa
pedra viva sempre que Adora Jesus no Santíssimo
Sacramento. Na medida do possível em silêncio ou
com algumas frases e cantos que ajudem a adorar e
descobrir a importância da Adoração!

OR AÇ ÃO

EMRC

A Jesus, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria,
entregamos todos os nossos tesouros. Nada é nosso,
apenas está nas nossas mãos como dons de Deus para
ser administrado para o bem de todos. Pedimos, pela
intercessão da Virgem Maria e de São José a proteção
da nossa vida e as bênçãos de Deus. Amen.

Nesta semana irão ser colocados junto ao presépio os
Reis Magos e a luz da Estrela estará acesa. Poderá ser
realizada uma campanha de solidariedade de Reis e
os bens recolhidos colocados junto ao presépio para
depois serem distribuídos pelos mais necessitados e
carenciados da nossa escola. Serão simbolicamente os
presentes que iremos entregar, como os Reis Magos
entregaram ao Menino acabado de nascer.

ATITUDE
Dispensar um pequeno tempo de contemplação do
presépio e rezar pelos migrantes, refugiados, perseguidos e marginalizados em todo o mundo.

EM FAMÍLIA
Neste dia cada membro da família pode escolher
visitar um amigo doente, um idoso, alguém que
vive sozinho e levar como presente o seu tempo, a
sua presença amiga.

9

AMO

Roteiro do Advento e Natal
Amo #40anosdioceseviana
BATISMO DO SENHOR
08 JANEIRO 2018
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Amo
Mc 1, 7-11
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS

Ú
Naquele tempo, João começou a pregar, dizendo:
«Vai chegar depois de mim quem é mais forte
do que eu, diante do qual eu não sou digno
de me inclinar para desatar as correias das
suas sandálias. Eu baptizo na água, mas Ele
baptizar-vos-á no Espírito Santo». Sucedeu que,
naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia
e foi baptizado por João no rio Jordão. Ao subir
da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito,
como uma pomba, descer sobre Ele. E dos céus
ouviu-se uma voz: «Tu és o meu Filho muito
amado, em Ti pus toda a minha complacência».
Palavra da Salvação.

“AMO.”
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Amo
REFLEX ÃO
A celebração do Batismo de Jesus acontece após as celebrações do tempo
de Natal e Epifania embora seja o passo de abertura à continuação do
tempo litúrgico Comum. Por sua vez o batismo é um dos momentos
marcantes do início da vida pública de Jesus. Também para cada cristão,
o primeiro grande passo é a celebração do batismo, que para muitos de
nós ocorreu ainda em criança, mas que tem o mesmo princípio operativo:
transformar a nossa vida à imagem da vida de Jesus Cristo. Pelo batismo
passamos a fazer parte do Corpo de Cristo, a Igreja, e como membros
de um corpo, temos funções específicas a desempenhar. A Diocese de
Viana do Castelo vive o ano jubilar comemorativo dos seus 40 anos
de existência, uma data importante para descobrirmos a identidade
comum que partilhamos.

OR AÇ ÃO
Oração dos 40 anos: Senhor Deus, nosso Pai, damos-Te graças pelo
Espírito que, por Jesus Cristo teu filho e nosso Senhor, derramas sobre
a Igreja. Olha, com amor, para esta Diocese de Viana do Castelo, que
celebra quarenta anos de caminhada como Igreja particular. Faz com
que as nossas comunidades cristãs, edificadas pela Palavra, alimentadas
pela Eucaristia, cresçam na comunhão. Amen.

ATITUDE
Evitar os discursos e atitudes de separação entre famílias e comunidades
e favorecer o espírito de união, característico do ser cristão e necessário
para a renovação diocesana.

10

Dia de
25 Dezem

RECEB

#SouC

III Domingo do Advento
17 Dezembro 2017

ACREDITO
#SouIgrejaParoquial

I Domingo do Advento
03 Dezembro 2017

VIGIO
#SouPedraViva

PROP
DE CONS

PREPARO
#SouIgrejaDoméstica

e Natal
mbro 2017

BO-O

Cristão

OSTA
STRUÇÃO

IV Domingo do Advento
24 Dezembro 2017

ENCONTRO
#SouIgrejaDiocesana

II Domingo do Advento
10 Dezembro 2017

PREPARO
#SouIgrejaDoméstica

I Domingo do Advento
03 Dezembro 2017

VIGIO
#SouPedraViva

II Domingo do Advento
10 Dezembro 2017

PREPARO
#SouIgrejaDoméstica

III Domingo do Advento
17 Dezembro 2017

ACREDITO
#SouIgrejaParoquial

IV Domingo do Advento
24 Dezembro 2017

ENCONTRO
#SouIgrejaDiocesana

Dia de
25 Dezem

RECEB

#SouC

e Natal
mbro 2017

BO-O

Cristão

