
O NATAL 
ESTÁ A CHEGAR! 
JESUS NASCEU 
PARA TODOS NÓS.
É TEMPO DE ALEGRIA 
E DE PARTILHA.
 
Vamos iniciar este tempo forte da nossa Fé que tem 
início no ADVENTO, que anuncia o TEMPO DO NATAL 
de Jesus, o qual terminará na Festa do Baptismo do 
Senhor. 

Este ano, somos chamados a ser DISCÍPULOS MISSIO-
NÁRIOS e colocarmo-nos a caminho do PRESÉPIO, 
lugar de encontro para todos, crentes e não crentes. 
A GRANDE FESTA!

O QUE PODEMOS FAZER? 
Preparar a nossa casa para receber Jesus e adorá-lo. 
Para isso, em família, vamos construir a Coroa do 
Advento e o Presépio, para junto dele fazer as 
orações que aqui vos propomos.

MAS, E A NOSSA CASA COMUM, A IGREJA?
Haverá um presépio na Igreja.
E nós, tal como os pastores, iremos ao seu encontro 
para adorar esse Jesus menino.

O QUE DEVEMOS FAZER?
Os discípulos missionários devem anunciar Jesus.

COMO?
Devemos olhar ao nosso redor e levar aos outros a 
Alegria de Jesus. 

De um modo preferencial, aos sem-abrigo, vamos 
aquecer o seu coração, fazendo chegar-lhe uma 
prenda, a qual deverá conter um agasalho quentinho, 
um chocolate e um cartão postal com um presépio e 
uma mensagem de Natal. 

1ª Semana do Advento
ESTAI ATENTOS E ORAI!

“Velai, pois, orando continuamente, a fim de terdes 
força para escapar a tudo o que vai acontecer e apa-
recerdes firmes diante do Filho do Homem. (Lc 21,36)

• Porquê estar atento? 
• A que devo estar mais atento?
• Rezar porquê? Faz-me ver melhor?

ORAÇÃO
Jesus, Tu vens...
e nós acendemos esta primeira vela, 
para Te vermos e reconhecer melhor!
As luzinhas da árvore de Natal 
não podem distrair-me, 
da LUZ que Tu és para mim.
Ilumina, Jesus, o meu coração,
para adorar no Presépio
o milagre que és TU. Ámen. 

2ª Semana do Advento
PREPARAR O PRESENTE 
PARA JESUS

“...como está escrito no livro dos oráculos do profeta 
Isaías: «Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o cami-
nho do Senhor e endireitai as suas veredas.’» (Lc 3,4)

• Ouvir a voz…? Como a posso ouvir?
• De onde vem esta voz? O que me diz?

ORAÇÃO
Jesus, Tu vens...
e nós acendemos esta segunda vela.
porque Te procuramos 
entre as luzes a acender e apagar das ruas...
Tu estás em cada pessoa que passa.
Que os meus ouvidos estejam atentos 
ao que me diz meu coração 
Dá-nos, Jesus, a sabedoria,
para distinguirmos a Tua voz. Ámen.

3ª Semana do Advento
OFERECER O PRESENTE A JESUS 
NA PESSOA DE UM POBRE

“E as multidões perguntavam-lhe: «Que devemos, 
então fazer?» (Lc 3,10)

• Quero amar muito Jesus? Que devo fazer?
• “Tudo o que fizeres ao mais pequenino, é a Mim 
• que o fazeis” disse Jesus. 
• Quem é o mais pequenino?
• O pobre é o mais pequenino?

ORAÇÃO
Jesus, Tu vens...
e nós acendemos esta terceira vela, 
escutando-Te, com o coração.
Tu falas de partilha, de verdade e de paz.
Eu devo ser uma lâmpada ardente e luminosa, 
para os outros, principalmente 
os mais pequeninos.
Dá-me, Jesus um coração, 
capaz de partilhar 
o que tenho com os que não têm,
capaz de construir a Paz 
com as pessoas que não se falam, 
Capaz de levar ternura 
a quem está só e sem amigos 
Faz-me sair de mim, 
para Te amar no pequenino! Ámen.

4ª Semana do Advento
SAIR PARA CONVIDAR, 
PARA A FESTA!

“O Todo-poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o 
seu nome. A sua misericórdia se estende de geração 
em geração... (Lc 1,49)

• O que me faz sair para visitar uma pessoa?
• O que sinto quando visito uma pessoa, por amor?
• O que sente essa pessoa quando a visito, 
• para a convidar para uma festa?

• Qual é esta Festa?

ORAÇÃO
Jesus, Tu vens...
e nós acendemos esta quarta vela.
Está próxima a noite da grande FESTA!
Os nossos passos seguem o rasto luminoso 
da visita de Maria, Tua Mãe, à prima Isabel.
Ela, já grávida de Ti, o dom mais precioso, 
pôs-Se imediatamente a caminho. 
Maria, Tua mãe,
Estrela da nossa esperança, 
Que nos guie e ilumine, 
para levarmos a todos a luz do Teu amor.
Que os nossos familiares e amigos 
possam fazer FESTA e sentir a Tua Alegria.
Ámen.

Natal do Senhor
ANUNCIO-VOS UMA ALEGRIA 
PARA TODO O POVO! 
FAÇAMOS FESTA!

“O povo que andava nas trevas viu uma grande luz; 
habitavam numa terra de sombras, mas uma luz 
brilhou sobre eles. (Is 9,1)

Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor 
refulgiu em volta deles; e tiveram muito medo. (Lc 2,9)

• Onde nasce Jesus?
• Onde é a FESTA?
• Que vamos levar para a FESTA?
• Quem vamos convidar?
• E o meu coração, também foi convidado?
• E os pequeninos, também vão?

ORAÇÃO 
PARA A NOITE DE NATAL 

Jesus, que nunca me negaste nada,
Nada te peço para mim.
Peço-te apenas por cada irmão dorido,
Por cada pobre da minha amada terra.

Peço-te pelo seu pão e a sua jornada,
Pelas suas penas de pássaro vencido,
Pelo seu riso, o seu canto e o seu assobio,
Hoje que a casa ficou silenciosa.
Peço-te de joelhos, 
Uma migalha das tuas maravilhas,
Uma côdea de pão para as suas mãos,
Uma ilusão, apenas uma porta aberta;
Hoje que a mesa ficou deserta
E choram, na noite, os meus irmãos.
Que assim seja.

Sagrada Família e Ano Novo
ENCONTRARAM-NO NO TEMPLO 
ENTRE OS DOUTORES A OUVI-LOS 
E A FAZER-LHES PERGUNTAS!

“Três dias depois, encontraram-no no templo, senta-
do entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes 
perguntas. (Lc 2,46)

Epifania
TODOS SE REÚNEM 
E VÊM AO SEU ENCONTRO!

“As nações caminharão à tua luz, e os reis ao esplen-
dor da tua aurora. (Is 60,3)

Baptismo do Senhor
QUANDO TODO O POVO RECEBEU
O BAPTISMO, JESUS TAMBÉM 
FOI BAPTIZADO

“Todo o povo tinha sido baptizado; tendo Jesus sido 
baptizado também, e estando em oração, o Céu 
abriu-se... (Lc 3,21)
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