R O T E I R O 2018
DO ADVE NTO
e n ata l

EDIÇÃO

Título:
Editor:

Ano:
Design:

Roteiro do Advento e Natal 2018
Vigararia da Evangelização,
Doutrina da Fé e Catequese
(EMRC / Catequese /
Pastoral Juvenil / Liturgia)
Diocese de Viana do Castelo
2018 / 1ª edição
Edgar Afonso/ Afonso Designers, Lda

CONTACTOS

Paço Episcopal
Av. Paulo VI, 735 — Darque
4935-058 VIANA DO CASTELO
www.diocesedeviana.pt

ÍNDICE
Enquadramento geral............................................................................. 4
Objetivos................................................................................................... 5
Resumo da dinâmica.............................................................................. 5
Nota Especial para os Jovens................................................................. 7
Esquema do Roteiro................................................................................ 8
I Domingo do Advento........................................................................... 11
Imaculada Conceição.............................................................................15
II Domingo do Advento........................................................................ 19
III Domingo do Advento....................................................................... 23
IV Domingo do Advento....................................................................... 27
Dia de Natal.............................................................................................31
Sagrada Família de Jesus, Maria e José.............................................. 35
Santa Maria, Mãe de Deus.................................................................... 39
Epifania do Senhor................................................................................ 43
Batismo do Senhor................................................................................ 47

ENQUADRAMENTO GERAL
«“Senhor Deus, nosso Pai, damos-te graças pelo Espírito que, por Jesus Cristo, teu Filho
e nosso Senhor, derramas sobre a Igreja”. Quantas vezes estas palavras já ressoaram
entre nós, desde que – vai para um ano –, iniciámos a comemoração dos quarenta
anos da criação e formação da nossa Diocese de Viana do Castelo! Depois da acção
de graças inicial, imploramos, a partir do meio: “Pedimos-te pela renovação da nossa
Diocese, para que, fiel ao sopro do Espírito, seja sal da terra e luz do mundo e faça suas
as tristezas e as angústias, as alegrias e as esperanças dos homens e das mulheres de
hoje”»1
Ao longo do ano 2017-2018 a Diocese de Viana do
Castelo refletiu sobre a sua identidade comum, de
povo de Deus reunido em comunidade e agradecido
pela sua história e pelas pessoas que a construíram.
Animados a dar graças por muitos e variados dons
vivemos o Ano Santo da Gratidão, em comemoração
dos 40 anos da criação da Diocese. Prosseguimos
neste espírito festivo refletindo agora sobre a dimensão evangelizadora do ser Igreja, que não é “o
ponto conclusivo dos programas pastorais, mas o
seu horizonte permanente”2 .
Assim, depois de fazermos a travessia necessária para alcançarmos a nossa identidade, erguemos
o olhar para observar os caminhos que temos pela
frente, os quais concretizarão aquilo que somos: “A
Igreja existe para evangelizar”3. Ora, se inerente ao
ser Igreja está o ser evangelizador, então todos os
caminhos que se apresentam à nossa frente deverão
ser encarados nesse espírito e com essa postura.
Na proposta para a vivência do Tempo de Advento e Natal deste ano partiremos da expressão de
Jesus, proferida no Sermão da Montanha (Mt 5, 1 - 7,
29), aos discípulos e à multidão: «Vós sois o sal da
terra. Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe a vossa
luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas
boas obras, glorifiquem o vosso Pai, que está no Céu.»
(Mt 5, 13-14. 16.)

Após proferir as Bem-aventuranças, Jesus indica algumas caracteristicas do ser Seu seguidor: «Vós
[os que me ouvis e seguis] sois sal da terra (…) sois
luz do mundo». Caracteristicas que não deverão ser
ignoradas nem escondidas por nós, mas bem utilizadas para que: «brilhe a vossa luz diante dos homens,
de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem
o vosso Pai». Ou seja, somos sal e luz para glória de
Deus Pai e não para prestígio próprio.
Neste sentido, propomos que durante o Tempo
de Advento e Natal se aprofunde a consciência da
missão a que estamos chamados a viver - quer a
nivel pessoal, quer comunitário - enquanto «Sal
da terra e Luz do mundo», independentemente do
contexto em que nos encontramos ou a condição em
que vivemos. Assim o temos pedido na Oração dos
40 anos da Diocese: «Pedimos-te pela renovação da
nossa Diocese, para que, fiel ao sopro do Espírito, seja
sal da terra e luz do mundo e faça suas as tristezas e
as angústias, as alegrias e as esperanças dos homens
e das mulheres de hoje.»
Para tal, utilizaremos a candeia como imagem
alusiva a esta dinâmica, nela faremos acender a luz
que nos ilumina e que somos. Esperamos favorecer o
encontro com Cristo4 e incentivar à participação e
atividades caritativas, celebrativas e formativas5.

1. Excerto da Carta Pastoral Somos Igreja que Evangeliza, escrita por Dom Anacleto Cordeiro Gonçalves de Oliveira, para o Ano Pastoral
2018-2019.
2. CEP, Carta Pastoral Como Eu Vos Fiz, Fazei Vós Também – Para um rosto missionário da Igreja em Portugal, Moscavide 2010, nº12.
3. Papa Paulo VI, Evangelii Nuntiandi, nº 14
4. Conforme é sugerido pela Carta Pastoral Somos Igreja que Evangeliza (cap. III – Mediadores do Evangelho – A partir do encontro com
Jesus Cristo) e pela Carta Pastoral da CEP Catequese: A alegria do encontro com Jesus Cristo.
5. Conforme Carta Pastoral Somos Igreja que Evangeliza (cap. III e IV)

RESUMO DA DINÂMICA
Em lugar de destaque, junto ao altar, ao ambão, ou ao presépio, colocar uma candeia,
idêntica à imagem (na última página), que permita fixar em cada uma das faces
as palavras, frases, ou símbolos, relativos a cada semana do Advento. No interior
da candeia uma vela, apagada ao longo do Advento, que será acesa com a Luz de
Belém na celebração de Natal. Em cada Domingo do Advento acender-se-á uma
vela da campanha da Cáritas «10 Milhões de Estrelas», que será colocada na Coroa
do Advento ou algum outro espaço ornamental.
Este símbolo (ou conjunto simbólico) será acompanhado de reflexões e
propostas de atividade para a comunidade celebrativa, a catequese, os jovens, as
famílias e para os alunos de EMRC. A atividade com a candeia poderá ser replicada em cada casa, escola ou sala de catequese como a recordação de que somos luz
nesses lugares onde vivemos.
As velas da Cáritas poderão ser adquiridas como nos anos anteriores; a Luz
de Belém será distribuída, segundo a organização do CNE, no dia 17 de dezembro às
21h na Sé em Viana do Castelo (a Luz de Belém ficará na Sé para quem não puder
recebê-la nesta data); todas as paróquias são convidadas a receber esta Luz de Belém para a distribuir pelos paroquianos nas Eucaristias do IV Domingo do Advento
(para que esta Luz esteja presente em cada lar na noite do nascimento de Jesus;; a
candeia deverá ser das dimensões apropriadas a cada igreja ou casa, embora siga
em anexo um modelo para imprimir e construir com os materiais convenientes; a
construção do presépio poderá decorrer no dia 8 de dezembro.

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 de Deus 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;
☛ Valorizar a identidade missionário do ser cristão e ser Igreja;
☛ Incentivar ao encontro com Cristo pela formação, celebração e caridade.

NOTA
ESPECIAL
PARA OS
JOVENS

«Juntamente com os
jovens, levemos o
Evangelho a todos»

T

eve lugar em Roma, no passado mês de outubro, o Sínodo dos Bispos dedicado
ao tema “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”. Certamente, estarás
inteirado das conclusões que saíram destes dias sinodais. O Papa Francisco na sua
mensagem para o Dia Mundial das Missões (Domingo, 21 de outubro) dirigiu-se de
modo particular a todos os jovens e, por isso, neste tempo de advento vamos procurar aprofundar essa mensagem e refletir sobre a missão que Jesus nos confiou.
Também o nosso Bispo, D. Anacleto, na sua mensagem aos diocesanos de Viana do
Castelo pela canonização do Beato Paulo VI (a 14 de outubro), afirma que “os jovens estão, por natureza, entre as pessoas mais abertas ao Evangelho – como seus
destinatários e seus agentes”. Felizmente, vivemos um tempo em que muito se fala
e reflete sobre os jovens.
O primeiro desafio que vos propomos é colocar em local bem visível na sala
das vossas reuniões a seguinte frase de São João Paulo II: “A missão revigora a fé”.
E para “iluminar” as vossas reflexões, construam uma candeia que vos acompanhará
neste tempo de Advento e Natal. Ao longo de cada domingo do Advento e no Dia de
Natal propomos aos grupos de jovens um momento de reflexão e uma pequena tarefa
que deverá ser partilhada em fitas de cores diferentes, as cinco cores missionárias
que representam os cinco continentes. És convidado a levar a Evangelho aos confins
da terra e a rezar por cada um dos continentes. As fitas deverão ser colocadas na
candeia da comunidade. Sejam criativos e partilhem nas vossas páginas e redes sociais a caminhada do vosso grupo!
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“Vigiai e Orai… à luz do
encontro com Cristo”
REFLEX ÃO

I

niciamos o Tempo de Advento. Ao longo das próximas semanas
iremos preparar-nos para o encontro com Jesus. Para que tal
encontro não nos passe ao lado precisamos de estar vigilantes e
olhar com atenção para os caminhos que temos percorrido. «Vigiai
e Orai», são as atitudes necessárias àqueles que querem deixar-se
encontrar por Jesus e O procuram dia após dia, sem cessar. Porém,
será que nós procuramos mesmo o encontro com Jesus? Será que o
Advento e o Natal não são apenas pretextos para outros objetivos?
Queremos mesmo acolher, conhecer, amar e seguir Jesus?
Vigiemos e oremos para que o encontro que estamos a preparar não se reduza a uma simples festa, mas permita desenvolver
atitudes conformes ao ser cristãos, seja pelo aprofundamento da
fé, pela prática da caridade ou ainda pela atitude orante.

02 DEZEMBRO 2018
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Vigiai e Orai… à luz do encontro com Cristo
LC 21, 25-28. 34-36
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO SEGUNDO SÃO LUC AS

Ú
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e, na terra,
angústia entre as nações, aterradas com o rugido e
a agitação do mar. Os homens morrerão de pavor, na
expectativa do que vai suceder ao universo, pois as
forças celestes serão abaladas. Então, hão-de ver o
Filho do homem vir numa nuvem, com grande poder
e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer,
erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tende cuidado convosco, não
suceda que os vossos corações se tornem pesados
pela intemperança, a embriaguez e as preocupações
da vida, e esse dia não vos surpreenda subitamente
como uma armadilha, pois ele atingirá todos os que
habitam a face da terra. Portanto, vigiai e orai em
todo o tempo, para que possais livrar-vos de tudo o
que vai acontecer e comparecer diante do Filho do
homem». . Palavra da Salvação.
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Vigiai e Orai… à luz do encontro com Cristo
OR AÇ ÃO

JOVENS

Protegei-nos, Senhor, neste tempo, de todas as tentações que possam afastar-nos de Ti. Ajuda-nos a
procurar-Te sempre e, pelo encontro com Jesus Cristo,
faz de nós instrumentos da Tua ação no mundo.

A vida é uma missão. Colocar uma fita amarela na
candeia da comunidade.
1. Para refletir: “Ser atraídos e ser enviados
são os dois movimentos que o nosso coração, sobretudo quando é jovem em idade, sente como forças
interiores do amor que prometem futuro e impelem
a nossa existência para a frente”. Papa Francisco
2. Para atuar: Na reunião do grupo aponta as
luzes e as sombras de ser jovem nos dias de hoje. Na
fita amarela e em jeito de oração coloca as conclusões desta reflexão, fita que deves colocar durante a
Eucaristia na candeia da comunidade.

ATITUDE
A vida em comunidade requer de cada um dos seus
membros uma constante atitude de vigilância: seja
sobre si mesmo, seja sobre a comunidade, de forma
a evitar a estagnação e o esmorecimento da fé, da
esperança e da caridade. Na mesma linha, a oração
reaviva o espírito de comunhão e missão essenciais
a qualquer comunidade cristã. Só com este espírito
de missão é que a comunidade pode ser um espaço
vivo, ativo e fiel aos ensinamentos de Cristo. Nesta
semana procuremos conhecer, à luz do Evangelho
as limitações e oportunidade da comunidade em
que vivemos.

ATITUDE EM FAMÍLIA
Em família: «Vigiar e orar…». É este o convite que
recebemos de Deus, através da Sua Palavra, para a
semana que agora iniciamos e, por isso, procuremos
atentamente sinais da presença de Deus no nosso
lar. Em família ou individualmente tentemos ainda
descobrir que gestos e que palavras refletem o nosso
ser cristão e o encontro que queremos ter com Ele. Por
fim, rezemos a Deus para que proteja cada membro
da família.

C ATEQUESE
No encontro de catequese cada um desenha um
coração e escreve nele um dos momentos em que
sentir a ação de Deus na sua vida. Os corações podem ficar afixados junto à frase: «Vigiai e Orai… à luz
do encontro com Cristo». Desta forma todos refletem
sobre um momento particularmente forte na relação
com Deus e procuram repetir estes encontros com
Jesus. O catequista poderá convidar a que cada um
faça renúncia ao longo da semana para benefício de
ações caritativas durante o Advento.

EMRC
Durante esta semana os alunos serão convidados a
refletir sobre a sua atuação na sociedade, em casa, na
escola, na comunidade. Numa folha branca faz uma
divisão em duas colunas. Numa coloca as conclusões
a que chegou sobre a sua vivência quotidiana e na
outra coluna vai colocar as mudanças que vai operar
na sua vida a partir deste dia. Assume o compromisso
de começar a mudar algumas atitudes, tornando-se
mais próximo do Outro e de Deus.

v

“Eis a escrava do Senhor”

REFLEX ÃO

A

disposição de espírito com que Maria aceitou a missão a que
Deus a chamou revela-se, a cada um de nós, como um claro
testemunho da forma como podemos procurar, aceitar e viver a
vontade de Deus. «Deus quer a misericórdia e não o sacrifício»,
por isso façamos esta vontade de Deus e tornemos visível a Sua
misericórdia pelas nossas atitudes de misericórdia. Tal como
Maria carregou em seu ventre a Boa Nova da Salvação, sejamos
igualmente portadores de boas notícias para os que desesperam
na dor, solidão e abandono.
Evangelizar não pode ser unicamente uma intenção, precisa
de tornar-se visível, objetiva, real. Que a entrega de Maria anime
os jovens a descobrirem a misericórdia divina e os incentive a
abraçar o dom da caridade.

08 DEZEMBRO 2018
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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.
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Imaculada Conceição
OR AÇ ÃO

Maria, imaculada, estrela da manhã. Guia os nossos
passos, as nossas escolhas e o nosso coração, para
descobrirmos, à luz do teu exemplo, a beleza de Deus
e o valor da nossa vida. Maria, intercede pela Igreja
peregrina e protege-a de todo o erro.
ATITUDE

A atitude de Maria, a sua disponibilidade, continua,
nos dias de hoje, a questionar-nos e a inquietar-nos,
pois dá-nos uma verdadeira lição de confiança em
Deus. Neste dia em que celebramos a sua Imaculada Conceição deixemo-nos tocar pelo seu exemplo e, como ela, também nós possamos dizer «Eis a
escrava/o do Senhor» e preparemo-nos para O acolher.
EM FAMÍLIA

O dia 8 de dezembro é utilizado por muitas famílias
para a construção do Presépio. Se for o caso, será
oportuno, ao terminar a construção, voltar a ler o
Evangelho deste dia e parar um pouco para contemplar as consequências do “Sim” de Maria. Caso o
Presépio não seja construído neste dia, cada membro
da família é convidado a pensar num elogio a Nossa
Senhora. Deverá escrevê-lo numa flor, que oferecerá a
Maria como manifestação de gratidão e intercessão.

a

“Preparai… à luz
da formação”
REFLEX ÃO

J

oão, filho de Zacarias, foi chamado por Deus para desempenhar
uma importante missão: pregar o batismo de penitência, de
forma a preparar a vinda o Senhor. Uma missão que João realizou
com profundo zelo e dedicação, a ponto de se recorrer da Escritura,
com a utilização de palavras do profeta Isaías, para persuadir no
convite à penitência.
Nos dias de hoje é natural o desconhecimento em relação à
Escritura e é comum e aceita-se com demasiada leveza a ignorância doutrinal e religiosa dos cristãos. Por isso torna-se urgente a
formação contínua no que respeita à Escritura e à doutrina, não
para se saber umas coisas, mas para que o que se sabe ajude a
aprofundar a nossa fé e a enfrentar os desafios da vida com espírito
cristão, fiéis ao Evangelho em que acreditamos, com que vivemos
e que anunciamos.

09 DEZEMBRO 2018
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Preparai… à luz da formação
LC 3, 1-6
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO SEGUNDO SÃO LUC AS

Ú
No décimo quinto ano do reinado do imperador
Tibério, quando Pôncio Pilatos era governador da
Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe
tetrarca da região da Itureia e Traconítide e Lisânias
tetrarca de Abilene, no pontificado de Anás e Caifás,
foi dirigida a palavra de Deus a João, filho de Zacarias,
no deserto. E ele percorreu toda a zona do rio Jordão,
pregando um baptismo de penitência para a remissão
dos pecados, como está escrito no livro dos oráculos
do profeta Isaías: «Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes
e as colinas; endireitem-se os caminhos tortuosos e
aplanem-se as veredas escarpadas; e toda a criatura
verá a salvação de Deus’». Palavra da Salvação.
OR AÇ ÃO
Tantas vezes desejei amar-Te, meu Deus, mas só encontrei vazio; tantas vezes
quis seguir-Te, mas deparei-me com a falta de sentido. Agora sei que tudo isto
aconteceu porque não Te conhecia. Ilumina-me, Senhor, para Te procurar cada
vez mais, e desperta nos nossos pastores a alegria por anunciar o Teu amor, o
Teu perdão, a Tua vida, as Tuas palavras.
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Preparai… à luz da formação
ATITUDE

JOVENS

Podemos dar o que não temos? Como podemos então
dar a conhecer Jesus se não O conhecemos? Existem,
na nossa Diocese, várias oportunidades para estudar
e conhecer melhor Jesus Cristo e tudo o que envolve
a fé cristã, porém, existe também uma alarmante
ignorância destas oportunidades, para além da falta
de interesse em querer saber mais. Propomos que ao
longo desta semana se divulgue, na comunidade,
quando e onde decorrerão sessões formativas e que
movimentos ou instituições estão ao serviço da formação dos cristãos. A mudança que tanto desejamos
para a nossa vida e para a vida comunidade não será
possível de um dia para o outro, por isso preparemos
os caminhos do Senhor com pequenas mudanças
concretas e simples.

Anunciamos-vos Jesus Cristo. Colocar uma fita
verde na candeia da comunidade.
1. Para refletir: “Queridos jovens, não tenhais
medo de Cristo e da sua Igreja! Neles, está o tesouro
que enche a vida de alegria. Digo-vos isto por experiência: graças à fé, encontrei o fundamento dos
meus sonhos e a força para os realizar. Vi muitos
sofrimentos, muita pobreza desfigurar o rosto de
tantos irmãos e irmãs. E todavia, para quem está
com Jesus, o mal é um desafio a amar cada vez mais”.
Papa Francisco
2. Para atuar: Na reunião do grupo sois convidados a perguntar a vós mesmos em diferentes
circunstâncias da vossa vida de jovens: «Que faria
Cristo no meu lugar?». Na fita verde deixa algumas
palavras-chave desta reflexão, fita que deves colocar
durante a Eucaristia na candeia da comunidade

EM FAMÍLIA
Para esta semana, pedimos um esforço adicional às
famílias. Fazendo uso das novas tecnologias, a família
reunida descobrirá um pouco sobre cada uma das
personagens do Evangelho deste Domingo. Importa
conhecer quem são, o que fazem e em que contexto
se inserem. O resultado desta pesquisa poderá ser
colocado um cartaz junto ao Presépio.

EMRC
Durante esta semana deverá ser iniciada a decoração de Natal de um espaço de destaque da escola.
Colocação de um presépio num espaço público (se
possível) e no placar das informações colocar uma
“Frase para refletir”.

C ATEQUESE
Esta semana o grupo de catequese procurará tornar
realidade a frase «Preparai… à luz da formação».
Durante um pouco de tempo, cada um partilhe sobre
o que significa preparar o caminho para a vinda do
Senhor. A partir desta chuva de ideias, o catequista
ajuda a decidir os passos que se podem dar neste
sentido: desde a necessidade de colaborar em casa;
ou o aprofundamento do conhecimento da Bíblia, são
muitos os gestos que concretizam esta preparação
dos caminhos para a vinda do Senhor.

n

“Anunciai… à luz do
testemunho dos Santos”
REFLEX ÃO

A

pergunta da multidão, dos publicanos e dos soldados, do Evangelho
deste Domingo, exprime com sinceridade as suas inquietações e
o profundo desconforto com a vida: Que devemos fazer? Esta pergunta
reflete ainda o impacto que as palavras de João provocaram neles e que
lhes despertaram o desejo de felicidade, de liberdade e de seguir os seus
ensinamentos.
Neste tempo de Advento, deixemo-nos encantar pelas palavras de São
João Batista, bem como de tantos outros Santos e Santas, para que, após
o encontro com Jesus, nos comprometamos, de alma e coração, e sejamos
claros, objetivos e coerentes no anúncio da Boa Nova: com boas obras e, se
necessário, também com palavras.
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Anunciai… à luz do testemunho dos Santos
Lc 3, 10-18
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUC AS

Ú
Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Baptista: «Que
devemos fazer?». Ele respondia-lhes: «Quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem nenhuma; e quem tiver mantimentos faça o
mesmo». Vieram também alguns publicanos para serem baptizados
e disseram: «Mestre, que devemos fazer?». João respondeu-lhes: «Não
exijais nada além do que vos foi prescrito». Perguntavam-lhe também
os soldados: «E nós, que devemos fazer?». Ele respondeu-lhes: «Não
pratiqueis violência com ninguém nem denuncieis injustamente; e
contentai-vos com o vosso soldo». Como o povo estava na expectativa
e todos pensavam em seus corações se João não seria o Messias, ele
tomou a palavra e disse a todos: «Eu baptizo-vos com água, mas está
a chegar quem é mais forte do que eu, e eu não sou digno de desatar
as correias das suas sandálias. Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo
e com o fogo. Tem na mão a pá para limpar a sua eira e recolherá o
trigo no seu celeiro; a palha, porém, queimá-la-á num fogo que não se
apaga». Assim, com estas e muitas outras exortações, João anunciava
ao povo a Boa Nova». Palavra da Salvação.

OR AÇ ÃO
Nós Te agradecemos, Senhor, por cada homem e por cada mulher, colocados à nossa frente para nos mostrar a grandeza do Teu amor. Eles
são para nós fontes de esperança e coragem. Tal como foste para eles
providência e proteção, possamos contar também com a Tua força. Assim
como a vida dos Santos é testemunho de amor, assim seja também o
nosso testemunho.
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Anunciai… à luz do testemunho dos Santos
ATITUDE

JOVENS

Ao longo deste Ano Pastoral temos como figura de
referência São Teotónio, padroeiro secundário da
Diocese de Viana, nascido em 1082, em Ganfei, Valença. «São Teotónio anunciava sempre o ilimitado
amor de Deus… vivendo-o», diz Dom Anacleto na
Carta Pastoral, Somos Igreja que Evangeliza (nº 12),
e acrescenta: esta forma de anunciar o amor de Deus
«é uma das chaves para a eficácia da evangelização».
À luz do testemunho dos Santos, modelos de fé,
anunciemos o amor de Deus na nossa comunidade
ou além-fronteiras, pela caridade, pela oração ou
pelo ensino.
(Nota: Recorda-se iniciativa «Luz de Belém», promovida
pelo CNE. Esta luz deverá ser utilizada para acender a
vela da Candeia, conforme as possibilidades.)

Transmitir a fé até aos últimos confins da terra.
Colocar uma fita vermelha na candeia da comunidade.
1. Para refletir: “O mundo digital, as redes
sociais, que nos envolvem e entrecruzam, diluem
fronteiras, cancelam margens e distâncias, reduzem
as diferenças. Tudo parece estar ao alcance da mão:
tudo tão próximo e imediato... A missão até aos últimos confins da terra requer o dom de nós próprios na
vocação que nos foi dada por Aquele que nos colocou
nesta terra”. Papa Francisco
2. Para atuar: Na reunião do grupo procura
enumerar os muitos contactos que tens e pensar se
estais de facto imersos numa verdadeira comunhão
de vida. Na fita vermelha deixa uma “publicação” a
Jesus Cristo, fita que deves colocar durante a Eucaristia na candeia da comunidade.

EM FAMÍLIA
ao longo desta semana vamos fazer “Memória agradecida” do Batismo de todos e cada um dos membros
da família. Para isto, combina-se um dia com um
pouco mais de tempo e vêm-se fotografias do dia do
batismo, os pais partilham com os filhos como foi
esse dia e, no final da partilha, procure-se ter presente
que todos os batizados são chamados a anunciar o
Evangelho com a palavra e com a vida. Como reflexo
dessa vocação cada família procure visitar alguma
pessoa doente e partilhe um pouco do seu tempo e
da sua alegria.

EMRC
Última semana de aulas do primeiro período. Nesta
semana realizar-se-á a Campanha de Solidariedade
tentando que cada turma faça um cabaz de Natal. O
lema será “Um cabaz, uma família feliz!”. Tentar desta
forma ajudar o maior número de famílias mais carenciadas, de preferência da escola, ou da comunidade.

C ATEQUESE
A vida dos Santos reflete, cada um à sua maneira,
a grandeza do encontro com Jesus Cristo. Nestas
vidas, de tantos homens e mulheres, fica claro que
amar a Deus implica amar aqueles que nos rodeiam.
Assim, imitando os santos, nesta semana estamos
convidados a olhar para as necessidades das crianças
em todo o mundo e tentar ajudar a melhorar as suas
condições de algum modo, por exemplo: colaborar
com a Infância Missionária (Obras Missionárias Pontifícias – www.opf.pt) ou Fundação Ajuda a Igreja
que Sofre (Fundação AIS – www.fundacao-ais.pt),
dirigindo para eles os frutos das renúncias feitas ao
longo do Advento.

g
“Partilhai…
à luz da caridade”

C

REFLEX ÃO

onstatar as maravilhas de Deus e a sua ação no mundo só
nos pode levar a gestos de contemplação e de louvor. Talvez
seja imprescindível pararmos com alguma frequência para contemplar a criação, as pessoas e a sequência bela do tempo com
as suas transformações. Louvar a Deus é reconhecer a pequenez
das nossas ações e ao mesmo tempo o tesouro das nossas vidas,
carregadas de bênção para a Igreja e para o mundo.
O encontro com Deus será sempre sinónimo de hino de louvor,
celebração solene, alegria imensa, impossível de guardar apenas
para si, contagiante – tal como fez Isabel, que ao ouvir a saudação
de Maria, a cheia de graça, exclamou em alta voz: “Bendita és tu…”
Bendigamos, assim, o Senhor, que vem ao nosso encontro e deseja
encontrar-nos vigilantes.
Com isto não esqueçamos que o maior hino de louvor que
podemos cantar a Deus expressar-se-á sempre em atitudes concretas de caridade. Pelos nossos gestos concretos de caridade são
visíveis a nossa fé e a nossa esperança.

23 DEZEMBRO 2018

IV DOMINGO DO ADVENTO

IV DOMINGO DE ADVENTO 23 DEZEMBRO 2018 P. 28

Partilhai… à luz da caridade
Lc 1, 39-45
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUC AS

Ú
Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se
apressadamente para a montanha, em direcção a uma
cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou
Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do
Espírito Santo e exclamou em alta voz: «Bendita és tu
entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre.
Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do
meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus
ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou
de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que
acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi
dito da parte do Senhor». Palavra da Salvação.

OR AÇ ÃO
O comodismo em que tantas vezes nos encontramos impede-nos de
ver as necessidades reais daqueles que nos rodeiam. Fazei-nos atentos e
disponíveis, Senhor, para que os dons que nos ofereceis sejam colocados
gratuitamente ao serviço de todos.
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Partilhai… à luz da caridade
ATITUDE
Estar atentos aos sinais de Deus depende de todos e
de cada um em particular. Neste tempo, que tantas
vezes passa a voar, saibamos estar atentos aos pequenos grandes sinais da manifestação de Deus ao
nosso redor e, como Isabel, não os guardemos apenas
para nós, mas saibamos partilha-los quer por gestos
concretos, quer por palavras.
(Nota: Decorre no dia 23, às 18 horas, na Catedral de Viana do Castelo, a Celebração de Bênção das
Gravidas. Recorda-se a iniciativa da Cáritas Nacional
«10 Milhões de Estrelas», para se acender uma vela
na noite de Natal em oração pela Paz)

EM FAMÍLIA
«Partilhai… à luz da caridade», eis a frase que queremos viver na nossa família e em todas as famílias.
Nestes dias que antecedem o Natal, cada família pode
procurar conhecer quais pessoas que passam necessidades ou passarão estes dias festivos em isolamento
(idosos, reclusos, crianças institucionalizadas…). A
prática da caridade não se reveste apenas na oferta
de bens, mas acima de tudo na dispensa de tempo
e dedicação. Por isso, uma visita ou o simples desejo
de “Boas-Festas” poderá alegrar uma família inteira.

JOVENS
Testemunhar o amor. Colocar uma fita azul na
candeia da comunidade.
1. Para refletir: “Ninguém é tão pobre que não
possa dar o que tem e, ainda antes, o que é. Apraz-me
repetir a exortação que dirigi aos jovens chilenos:
«Nunca penses que não tens nada para dar, ou que
não precisas de ninguém. Muita gente precisa de ti.
Pensa nisso! Cada um de vós pense nisto no seu coração: muita gente precisa de mim»”. Papa Francisco
2. Para atuar: Na reunião do grupo procurai
apontar as diversas oportunidades que a Igreja vos
oferece para vos tornardes discípulos missionários
cada vez mais apaixonados por Jesus e pela sua
missão até aos últimos confins da terra. Na fita azul
deixai um compromisso do grupo com determinada
“missão”, fita que deves colocar durante a Eucaristia
na candeia da comunidade.

C ATEQUESE
Ao longo desta semana o grupo será motivado para
a maior alegria que há no dar e do que em receber.
A partilha do dom, que é cada um, e dos dons, que
temos, é o grande motivo de alegria para todos os outros. Neste sentido, convida-se o grupo a desprender-se de um brinquedo (no caso das crianças) ou outro
objeto/peça de roupa para que se possa enviar a alguém que mais necessita e ficará alegre e agradecido.

EMRC
Nesta semana os alunos já não se encontram em aulas, mas poderão
levar uma proposta de atividade para realizar em casa, durante a paragem de Natal. A atividade pode passar, apenas pela ajuda em casa,
pela companhia a um idoso.
Se tiverem realizado nas aulas a candeia e comprado a vela da
Cáritas na noite de Natal deverão colocar no centro da mesa a candeia
com a luz acesa e fazer uma oração em família antes de iniciar a ceia

e

“A luz brilha nas trevas”

REFLEX ÃO

O

nascimento de Jesus inaugura um tempo novo para a humanidade. Foi de modo simples e pobre que o Verbo de Deus
assumiu a realidade humana, para lhe dar a conhecer a beleza
e grandeza da sua existência. Um menino nos foi dado, veio ao
mundo o Salvador, Deus está connosco. A luz que agora ilumina
a candeia é sinal da luz que agora habita dentro daqueles que encontraram Jesus. Que esta luz brilhe nas trevas da humanidade,
de forma a dar coragem a todas as pessoas envolvidas pela dor.
Como destinatários, recebamos a luz, como mediadores, sejamos presença da luz para iluminar os que nos rodeiam, sejam
a família, sejam os vizinhos, sejam os colegas na escola ou no
trabalho. Que a nossa presença no mundo ajude a esclarecer os
que andam nas trevas.
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A luz brilha nas trevas
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.
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A luz brilha nas trevas
OR AÇ ÃO
Jesus Nasceu! A luz que procurávamos está agora diante de nós, indefeso, pequenino, sereno, quase oculto. Nós te cantamos, Senhor,
hinos de louvor e gratidão, pois manifestas o Teu grande poder, capaz
de transportar montanhas, a partir da fragilidade de uma criança.
Louvado sejas, Senhor.

ATITUDE
O Menino Jesus, cheio de graça e de verdade, revela a glória de Deus.
Este é o dia para cantar hinos de louvor, celebrar a vida e a alegria por
podermos viver neste tempo de oportunidades e belos desafios. Este
Menino é luz, a luz verdadeira, que veio para iluminar. Neste dia, tentemos iluminar as dificuldades em que nos encontramos (cada pessoa
e cada comunidade) com a claridade de Jesus.

EM FAMÍLIA
Neste dia, em família, procura viver a frase que motiva a semana: «A
luz brilha nas trevas». Sugerimos que a família diante do presépio, que
construiu em casa, acenda a vela da candeia (ou outra) e rezem todos
juntos: «“Jesus Tu és a Luz do Mundo, a Luz que brilha ainda que seja
noite, a Luz que desejamos ver sempre brilhar na nossa família e nas
nossas vidas. Ilumina todas as famílias do mundo.” Pai-Nosso…».

JOVENS
Colocar uma fita branca na candeia da comunidade com a seguinte
prece: "Queremos ser discípulos de Jesus, audazes na missão e, por isso,
a nossa missão é que todos se sintam atraídos pelo Amor de Deus, no
Seu amor misericordioso e zeloso por todos e por cada um".

l

“Andávamos aflitos
à tua procura”
REFLEX ÃO

N

os tempos que correm muito se discute sobre a família,
contudo, independentemente das linhas com que se cose a
nossa família, esta é e será sempre o nosso espaço sagrado, um
espaço – que desejamos – preservado da divisão, da contenda e
até da discussão. Gostamos que em nossa casa todos se entendam,
partilhem, cresçam e procurem o bem, mesmo que associado ao
crescimento de cada pessoa esteja a necessidade de afirmação
queremos sempre a paz e o amor para o nosso lar.
No entanto, dramas como a violência doméstica não podem
permanecer em silêncio, e têm de ser alvos do anúncio da boa
notícia da Salvação. Toda a comunidade cristã precisa sentir-se
implicada na procura de caminhos de diálogo mesmo nos contextos familiares mais agrestes
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Andávamos aflitos à tua procura
LC 2, 41-52
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUC AS

Ú
Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa.
Quando Ele fez doze anos, subiram até lá, como era costume nessa
festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o Menino
Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Julgando
que Ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a
procurá-l’O entre os parentes e conhecidos. Não O encontrando, voltaram a Jerusalém, à sua procura. Passados três dias, encontraram-n’O
no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes
perguntas. Todos aqueles que O ouviam estavam surpreendidos com
a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais
ficaram admirados; e sua Mãe disse-Lhe: «Filho, porque procedeste
assim connosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura». Jesus
respondeu-lhes: «Porque Me procuráveis? Não sabíeis que Eu devia
estar na casa de meu Pai?». Mas eles não entenderam as palavras que
Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes
submisso. Sua Mãe guardava todos estes acontecimentos em seu
coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça,
diante de Deus e dos homens. Palavra da Salvação.
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Andávamos aflitos à tua procura
OR AÇ ÃO

Senhor Jesus, menino frágil e Filho de Deus, enche-nos da
coragem necessária para ver as reais fragilidades humanas,
em especial aquelas que se escondem dentro das nossas
casas. Que todos procurem amar-se e respeitar-se, e que as
famílias fragilizadas encontrem na comunidade o acolhimento e a ajuda de que tanto precisam.
ATITUDE

Nesta celebração da Sagrada Família, convidamos a comunidade cristã a refletir sobre a forma como acolhe e auxilia as
famílias em dificuldades. Não nos referimos apenas àquelas
que enfrentam carências económicas, mas às que vivem sob
a violência, às que enfrentam a divisão, às que vivem em
período de luto, ou vivem enfraquecidas por outros graves
motivos. Como se relaciona a comunidade cristã com cada
uma destas famílias?
EM FAMÍLIA

«Andávamos aflitos à tua procura». Esta bem poderá ser
uma frase proferida por nós, quer individualmente, quer em
família. Nesta semana, da Oitava do Natal, esforcemo-nos
por encontrar este Menino, sinal de estabilidade e unidade,
para que Ele fortaleça os laços das nossas famílias e ilumine
os desafios que esta enfrenta.

“Regressaram, glorificando
e louvando a Deus”
REFLEX ÃO

O

s pastores, depois de encontrarem Maria, José e o menino, regressaram,
glorificando e louvando a Deus. Os seus hinos de glória e louvor refletiam
a alegria de quem descobre um grande tesouro ou se encontra diante de alguém
muito importante: contam a toda a gente, a felicidade já não cabe dentro deles
e tem de sair cá para fora.
Certamente muitos de nós podemos sentir nestes últimos dias a felicidade da partilha em casa com a família, muito deles que já não vemos há
tanto tempo. Apesar de sabermos que dentro de horas ou dias tudo voltará à
rotina normal de trabalho, escola ou casa vazia, a beleza e felicidade vividas
continuarão a marcar o nosso rosto, tal como o Encontro com Jesus Cristo, que
desejamos sempre mais profundo e enriquecedor.
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Regressaram, glorificando e louvando a Deus
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.
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Regressaram, glorificando e louvando a Deus
OR AÇ ÃO

A luz que irradia do encontro com Jesus Cristo ilumine o
mundo inteiro. A começar por cada cristão, cada lar, cada
comunidade, a nossa Diocese e a Igreja em todo o mundo.
Que a Tua luz, Senhor, ilumine os governantes de todas as
nações, para que descubram que a força dos povos está na
sua capacidade em amar, em gerar paz.

ATITUDE

A chegada de um novo ano reacende esperanças, sonhos,
alegrias e expectativas, mas, como tudo o que é novo,
também provoca medos e inseguranças. No entanto, como
resultados do encontro que tivemos com Jesus poderemos
enfrentar este novo ano com confiança e entusiasmo, na
certeza de que nos deixamos conduzir pelo enviado de Deus.

EM FAMÍLIA

No primeiro dia do ano são muitos os desejos e propósitos
com que nos comprometemos, por isso convidamos cada
pessoa a formular os seus desejos para o novo ano diante
do presépio. Em silêncio ou por escrito serão colocadas nas
mãos de Deus as nossas intenções e, de modo particular,
peçamos todos pela Paz e pala Igreja.

z

“Viemos adorá-l’O”

REFLEX ÃO

O

s magos foram à procura de Jesus e não descansaram até
o encontrar. Levaram a Jesus os seus melhores presentes,
embora eles soubessem que Jesus é maior do que as suas ofertas,
pois Ele é o presente de Deus para toda a humanidade, por isso os
magos desejam entregar-Lhe o melhor que possuem.
E se no lugar dos magos estivéssemos nós, o que Lhe ofereceríamos? A nossa vida? Sim, esse é o nosso maior presente, a partir
do qual todos os outros são possíveis… Hoje somos convidados a
adorar o Senhor e oferecer-Lhe o melhor de nós mesmos.

06 JANEIRO 2019
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Viemos adorá-l’O
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.
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Viemos adorá-l’O
OR AÇ ÃO

C ATEQUESE

Menino Jesus, hoje também nós viemos adorar-Te,
dar-Te graças pelo dom que és para nós. Viemos
também pedir-Te que nos ensines a fazer da nossa
vida uma oferta permanente para todos quantos se
cruzarem connosco, de forma a darmos testemunho
de Ti

Recorda-se que este é o dia dedicado à Infância Missionária. O catequista pergunta às crianças quem quer
ser missionário e convida-as a fazerem compromisso
de continuar a ser pequenos missionários, ajudando
outras crianças. (Nota: De acordo ao caminho que se
possa ter feito na paróquia, motiva-se para que estas
crianças, neste mesmo dia, possam angariar fundos
para enviar às Obras Missionárias Pontifícias).

ATITUDE
Procurando o Rei dos Judeus recém-nascido e guiados
pela estrela, os Magos colocam-se a caminho e encontram o Menino e sua mãe. Diante d’Ele prostram-se, adoram-n’O e, dos seus tesouros, oferecem-Lhe
três presentes que revelam a identidade de Jesus.
A adoração dos Magos, cumprimento dos oráculos
messiânicos a respeito da homenagem que as nações
prestariam ao Deus de Israel, é um texto catequético
sobre a missão e identidade de Jesus. No entanto,
este texto também nos interpela sobre a forma como
recebemos Jesus. Por isso, não basta dizer que somos
cristãos. Temos de estar atentos aos «sinais dos tempos» (Gaudium et Spes 4). À semelhança dos Magos,
estejamos também atentos a estes sinais que nos
conduzem a Jesus.

EM FAMÍLIA
Neste Domingo, ou nesta semana, a família procure
rezar, em conjunto diante do presépio, a oração proposta ou outra, que manifeste o louvor e a gratidão
da família, bem como, o compromisso de cada pessoa
e família para a edificação da família, da Igreja e da
Sociedade.

EMRC
Propomos para esta semana que se faça uma reflexão sobre o que temos dado e o que ainda podemos
dar aos outros. Podem ser realizados cartazes e ser
expostos sobre atitudes de solidariedade. Atitudes
que já realizamos ou que gostaríamos de realizar.

a

“Tu és o meu Filho
muito amado”
REFLEX ÃO

N

aquele dia ouviu-se uma voz que dizia “Tu és o meu filho
muito amado: em ti pus toda a minha complacência”. Ontem
como hoje, continuamos a ouvir estas mesmas palavras por parte
de Deus, de modo muito concreto no dia do nosso Batismo!
Não esqueçamos que cada batizado é chamado a ser «sal da
terra e luz do mundo», de forma a fazer «suas as tristezas e as
angústias, as alegrias e as esperanças dos homens e mulheres de
hoje» convidando todos a descobrirem que Deus é Amor.

13 JANEIRO 2019
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Tu és o meu Filho muito amado
Lc 3, 15-16. 21-22
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO SEGUNDO SÃO LUC AS

Ú
Naquele tempo, o povo estava na expectativa
e todos pensavam em seus corações se João
não seria o Messias. João tomou a palavra e
disse-lhes: «Eu baptizo-vos com água, mas vai
chegar quem é mais forte do que eu, do qual não
sou digno de desatar as correias das sandálias.
Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com
o fogo». Quando todo o povo recebeu o baptismo, Jesus também foi baptizado; e, enquanto
orava, o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu
sobre Ele em forma corporal, como uma pomba.
E do céu fez-se ouvir uma voz: «Tu és o meu
Filho muito amado: em Ti pus toda a minha
complacência». Palavra da Salvação.

OR AÇ ÃO
Eis-me aqui, Senhor. Sinto-me confiado
nas Tuas mãos e profundamente amado
por Ti! Aqui estou, Senhor, para levar a
todos a alegria do encontro contigo, na
certeza de que seguir-Te e anunciar-Te é o
propósito da minha vida.
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Tu és o meu Filho muito amado
ATITUDE
Neste dia será oportuno cada cristão, em comunidade, recordar o seu
Batismo. Aproximando-se a Fonte Batismal, ou de outro local símbolo
do Batismo, cada batizado faz a oração anterior ou outra conveniente,
como reflexo da sua identidade cristã e consequentes implicações
na evangelização e na santidade de vida. (Nota: Noutra modalidade
poderá fazer-se o Rito da Bênção e Aspersão da Água Benta no início
da Celebração)

EM FAMÍLIA
Cada um dos membros da família é convidado a desenhar-se e no dia
combinado partilhar o seu desenho. E, partilhar com todos porque se
sente amado pelos outros membros e entre todos descobrirem como
Deus ama a cada um de um modo único. No final terminam dando as
mãos e rezando a oração do Pai Nosso!

C ATEQUESE
Após esta caminhada de preparação para o encontro com Deus e deste
tempo festivo do nascimento de Jesus, deverão ser partilhadas, na catequese, uma experiência de encontro com o amor de Deus. A partilha
poderá ser orientada de forma a esclarecer que o amor de Deus não se
revela com efeitos mágicos, mas na simplicidade da vida de cada um.

EMRC
Realização de um coração em ponto grande que deverá ser colocado
em lugar de destaque. Nas aulas os alunos escrevem num papel frases
sobre o amor a Deus e ao outro e as frases serão colocadas no coração,
expressando assim de forma visível a todos o quanto Deus nos ama e
nós amamos a Deus.

ANEXOS

Proposta de candelabro para o Roteiro do Advento: 2 laterais +
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