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São estes os caminhos do Advento,
cheiinhos do vento do Espírito,
que derruba as folhas secas das árvores,
e nos faz ver
que somos todos como a erva,
e a nossa glória não é mais do que a flor da erva.
Mas seca a erva e murcha a flor,
e nós passamos.
Sim, estamos de passagem.
Mas sentimos no rosto,
ou talvez no coração,
a tua aragem mansa,
que nos enche de paz e confiança.
O Advento é uma escola de esperança
e de oração,
de coragem e de alento.
O Advento é uma viagem
até ao nascimento
do menino de Belém,
lá, e dentro de nós também.
D. António Couto
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“Por aqueles dias,
Maria pôs-se a caminho
e dirigiu-se apressadamente…”
(Lc 1, 39a)
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Esta expressão de Maria a caminho, apressada em ir, concretiza-se numa das narrativas evangélicas deste tempo de Advento e convida-nos a recordar a sua visita à sua prima Isabel, que se prepara para ser mãe (de João Batista). O texto
evangélico descreve esse acontecimento. É como que o resumo da vida de Maria! Em primeiro lugar, a atitude de serviço
expressa na visita de Maria à sua prima Isabel, onde o texto mostra essa disponibilidade logo nas primeiras palavras:
«Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente». Em
segundo lugar, o belo hino de ação de graças entoado por Maria, aquando do encontro com Isabel.
Nesta passagem do evangelho, Lucas destaca, em Maria, a
atitude de serviço e o sentimento de louvor a Deus. A primeira reação da proximidade de Jesus, transportado no seio de
Maria, é a alegria do outro menino, também ele no seio de sua
mãe. «Logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio». A alegria é
um sinal da proximidade de Jesus Cristo. Maria é a serva da
alegria.
Vários são os verbos ativos em destaque: pôr-se a caminho,
dirigir-se apressadamente, entrar em casa, saudar. Maria é a
serva da Palavra. Esta atitude concretiza-se no acolhimento
da Palavra de Deus e no serviço atento e ativo aos outros.
Daqui brota a alegria que preenche tudo e todos os que estão
próximos. Uma alegria que contagia tudo à sua volta.
Desta forma, e olhando para as várias atitudes e sentimentos
expressos neste caminho de Maria, podemos olhar para este
Natal como um ponto de partida e de chegada, encontro, alegria, serviço, disponibilidade, partilha, luz, graça, auxilio, fé
inabalável, amor incondicional.
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No Presépio de Belém esperamos ver e experienciar tudo
isto. No nascimento de Jesus, esperamos viver a alegria plena de podermos sair da nossa zona de conforto e começar a
caminhar… começar a ir (nem que seja por etapas), mas começar… sempre com a convicção de conseguirmos alcançar a
meta e o fim primeiro: o encontro com Jesus, o encontro com
o próprio Deus feito carne, feito um de nós, como nós…
Maria, hoje peço-te também que me ensines
a rezar com estas palavras.
Tu naquele tempo puseste-te a caminho. Porquê? Por quem?
Foste ter com a tua prima Isabel que também estava grávida
pela ação e ternura de Deus. Porque foste?
Será que querias partilhar com Isabel?
Será que precisavas estar com ela? Querias ajudar?
O mais importante é que te puseste a caminho.
Quantas vezes eu intuo
que seria bom e necessário pôr-me a caminho,
mas por medo do que dirão, por preguiça,
por falta de motivação, por sei lá o quê…
fico sentado/a no meu sofá… se calhar a criticar
quem não se põe a caminho mas a fazer o mesmo.
Maria, Nossa Senhora do caminho,
ajuda-me hoje a pôr-me a caminho.
Quem são as pessoas a quem posso visitar
e precisam do meu caminho até elas?
Quantas vezes, Maria, a minha oração para contigo
é só de pedir favores a baixo preço
– como disse o Papa – quando aquilo que vejo em ti
é uma mulher que disse sim a Deus e aos outros.
Qual é o caminho que me convidas a fazer a partir de hoje?
Quem são as pessoas que me convidas a visitar?
Para quem posso ser presença da alegria de Deus?
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Preparar
para começar
a Caminhar!
A Dinâmica
da Caminhada
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ADVENTO E MARIA
Caminhar com Maria
O Advento, um tempo privilegiado, permite-nos redescobrir o
imenso mistério da maternidade da Virgem Maria e o seu papel de Mãe, na vida de cada um de nós. Acolhidos, espiritualmente, nós podemos nascer do mesmo seio no qual Jesus foi
concebido: o imaculado coração de Maria.
Nós desejamos entrar no maravilhoso clima do Advento e
usufruir plenamente da graça típica deste período litúrgico.
Somos convidados a percorrer o caminho que conduz ao Coração da Mãe d’Aquele que, tão esperado, chega e, já tendo
chegado, fica connosco para sempre: daí a o seu Nome “Emanuel”, “Deus connosco”.
Com Maria, vamos a Nazaré e de Nazaré a Belém. Caminho
pavimentado de grande simplicidade, de grande humildade,
de cuidadosa atenção para as coisas mais pequenas, onde
nada acontece como previsto, mas onde cada coisa, se torna ocasião para que possamos dar graças a Deus. Sim, este
itinerário chama-se “pequenez” e ninguém pode encontrá-lo
se não abandonar as tortuosas veredas da autossuficiência.
Viver o Advento com Maria quer dizer, então, que nos devemos voltar para o que o mundo atual menos aprecia: a pequenez, a simplicidade, a humildade. Assim como Deus pôs os
olhos na humildade da sua serva, do mesmo modo os põe em
cada crente que a imita. No Evangelho, Jesus diz claramente:
“Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos
fizerdes como os pequeninos, de modo algum entrareis no reino dos céus” (Mt 18, 3).
.8.
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IDEIA DA CAMINHADA
Caminhar com Maria até Belém,
nas suas várias representações
A figura e devoção a Maria manifesta-se, na Igreja, sob os
mais diversos títulos. No mundo, são inúmeros os títulos atribuídos à Virgem Maria: devido às diversas formas como é invocada, conforme a fé e a devoção do povo; devido às variadas aparições/manifestações (ex: Nossa Senhora do Rosário,
Nossa Senhora do Carmo, Imaculado Coração de Maria…); e
também relacionados com os dogmas relativos a Virgem Maria (Mãe de Deus; Virgindade de Maria; Imaculada Conceição;
Assunção de Maria).
A grande maioria dos títulos atribuídos à Virgem Maria tem a
sua origem na devoção popular. Na maioria das vezes, a devoção surge a partir de uma imagem de Nossa Senhora.
A veneração de ícones de Maria remonta à era apostólica,
sendo alguns ícones atribuídos a São Lucas (evangelista deste
ano litúrgico), considerado o ‘pintor de Nossa Senhora’. Cada
uma dessas imagens/ícones distingue uma particularidade da
Santíssima Virgem, que nos ajuda a conhecer melhor sua presença materna na Igreja e na nossa vida.
Mas importa reter que todos esses títulos têm algo em comum, todos esses nomes dizem respeito a uma única pessoa,
que é a Santíssima Virgem Maria, a Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, nascido do amor de Deus pela humanidade através
da ação do Espírito Santo, no seio de uma família repleta de
humildade e simplicidade, na bucólica e dramática pobreza
do Presépio de Belém.
.9.
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Assim, Maria acompanhará a nossa caminhada sob a invocação de Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora do Rosário,
Imaculada Conceição, Imaculado Coração de Maria, Nossa
Senhora Auxiliadora e Mãe de Jesus.

ILUSTRAÇÃO PRÁTICA DA
CAMINHADA
A Árvore dos pedidos e das graças
A imagem da “árvore” aparece-nos espontaneamente, por
associação ao presépio e por referência à visão de Isaías:
“Sairá um ramo do tronco de Jessé, e um rebento brotará das
suas raízes” (Is 11,1).
No quadro desta dimensão simbólica e apelativa, pensamos
transformar a tradicional árvore de Natal na árvore dos pedidos e das graças: dos nossos anseios manifestados a Deus,
dos nossos pedidos entregues à intercessão de Maria e do
nosso agradecimento por tudo aquilo que Deus tem colocado
na nossa vida.
Pensamos nesta “árvore”, porque associa um elemento visual
e simbólico, tão típico dos nossos presépios, e com significado bíblico bem conhecido, ao ambiente de encantamento e
de ternura, de utopia e de esperança, que marca o tempo de
preparação, de celebração e vivência do Natal, sobretudo no
seio da família, onde se planta, implanta, ramifica, floresce e
frutifica a bela árvore da vida.
. 10 .
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Esta mesma árvore remete-nos à “árvore de Jessé”, que tem
na sua raiz o pai de David, de cuja descendência havia de
nascer o Messias, através de José, esposo de Maria (Mt 1,16).
Podemos contemplar essa representação artística na nossa igreja. Nela Jessé é apresentado deitado (a dormir), com
uma árvore a crescer do seu corpo, onde os antepassados de
Jesus, de acordo com as genealogias (Mt 1,1-17; Lc 3,23-38), são
desenhados nos galhos da árvore, juntamente com os reis e
profetas e o próprio Jesus no topo, no colo de Maria. Desde
São Jerónimo que os comentadores da Bíblia se referem à
visão de Isaías, dizendo que o “tronco” aludia à Virgem Maria
e a “flor” significava Jesus.
Inspirados nesse elemento ilustrativo e significante, encontramos um elemento simbólico – uma árvore despida –, onde
iremos colocar, semana a semana, os nossos pedidos e os
nossos agradecimentos, formando assim a folhagem (descendentes) dessa árvore (família), tornando-nos participantes desta geração de povo santo, escolhido por Deus, como
Maria, para formarmos a Igreja.
Em cada semana, a Árvore estará colocada no altar correspondente à imagem de Maria que invocamos, percorrendo
assim, ao longo deste tempo todos os altares da nossa igreja.
No Natal será colocada junto ao Presépio.
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UM GESTO SEMANAL
Um pedido/agradecimento numa folha
para a nossa Árvore
Em cada semana, propomos que cada criança recorte a folha
de árvore que lhe será entregue nos encontros de catequese
e que nela escreva um pedido, uma oração, um desejo, um
agradecimento…
Na semana seguinte, em grupo, colocarão as folhas na árvore,
na igreja, numa dinâmica celebrativa e de oração. Mais à frente prtopomos o esquema de oração a seguir.

SEMANA A SEMANA
O Caminho com Maria
Fieis à liturgia dominical, vamos compilando, dos textos bíblicos, semana a semana, a melhor maneira de fazer o nosso caminho, inspirados e concentrados na figura de Maria. Propomos os textos e esquemas, que contextualizam, concretizam
e aprofundam o significado desta caminhada e a sua forma
prática, quer no âmbito familiar, quer no espaço da nossa comunidade paroquial.
Para melhor vivenciarmos este tempo, para além da árvore
de Natal, propomos que cada família construa uma coroa de
. 12 .
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Advento, com quatro velas e uma imagem de Maria no centro.
No dia de Natal essa imagem dará lugar a uma quinta vela,
que significa o nascimento de Jesus, a “luz para alumiar todas
as nações” (Lc 2, 32).
Também propomos que construam o Presépio. Podem tê-lo
completo logo desde o início, ou então ir construindo semana
a semana, acrescentando em cada semana uma nova figura
(ver proposta). A figura de Jesus deverá ser colocada só na
noite de Natal.
Em cada semana, nas eucaristias acenderemos uma vela da
nossa coroa de Advento, fazendo a respetiva oração. À semelhança do que faremos na igreja, propomos que o façam em
família: que acendam uma vela por semana e façam uma pequena oração em família (ver proposta).

ATIVIDADE E MATERIAIS
PARA A CAMINHADA
Em casa, na catequese e na comunidade
Em casa:
Fazer a árvore de Natal em Família.
Construir uma coroa de Advento com ramos de pinheiro, folhas de azevinho e musgo. Pode-se incluir outros materiais
. 13 .
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próprios da época, como pinhas, estrelas, bolas decorativas…
No centro da coroa, colocar quatro velas, e no meio das velas
a imagem de Maria, Nossa Senhora (a que existir em casa).
Preparar uma quinta vela, para ser colocada na coroa de Advento, no Dia de Natal, no lugar da imagem de Maria.
Preparar as imagens do Presépio para serem colocadas no
cenário do nascimento na ordem proposta.
Na catequese:
Será entregue a cada criança, em cada semana, uma folha
de cartolina onde estará desenhada uma folha de árvore, que
convidamos a que cada um a recorte e nela escreve o seu pedido ou o seu agradecimento por algo de bom ou por alguém.
Em cada semana, em grupo, irão colocar as folhas na Árvore,
que estará na igreja, no altar correspondente ao título de Maria (ex: Nossa Senhora da Luz – Altar de São Pedro…)
Para que o gesto da colocação das folhas não se confunda
com um ato ‘pagão’, ou meramente prático, propomos sempre um pequeno rito, com um cântico e uma oração, terminando sempre com a oração da Ave Maria.
Na comunidade:
Preparar a ‘Árvore dos pedidos e das graças’ com molas suficientes para se pendurarem as folhas que em cada semana as
crianças irão colocar. Preparar fios com várias molas pequenas e alguns cestos de vime para se poder recolher algumas
folhas consoante o número de folhas aplicadas em cada semana, para conseguir haver espaço para todos.
. 14 .
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Preparar o lugar da Coroa do Advento, produzida com troncos
de madeira, alusivos ao tronco de Jessé, com cinco velas. Em
cada semana será colocada e acesa uma vela. No Natal será
colocada junto à coroa a imagem do Menino Jesus que será
dada a contemplar nas Eucaristias.
Em cada Domingo do Advento, e na Solenidade da Imaculada
Conceição, a procissão de entrada para a Eucaristia inicia-se
no altar onde estará colocada a Árvore e a imagem de Maria
dessa semana. Também a vela desse domingo estará junto à
Árvore, que depois de acesa será transportada em procissão
até ao presbitério. Enquanto se faz a oração correspondente,
alguém com a vela acesa fica voltado para a assembleia. No
fim da oração coloca-se a vela no respetivo tronco, na Coroa
do Advento, e canta-se a aclamação prevista.
Preparar o lugar do Presépio, que estará pronto desde a 1ª
semana do Advento. Não se colocará uma imagem de cada
vez, pois durante a caminha da comunidade dar-se-á relevo
aos vários títulos de Maria. No Natal a Árvore dos pedidos e
das graças será colocada junto ao Presépio que se manterá
no espaço da igreja até à celebração litúrgica da Epifania.
Nos grupos/movimentos:
Poderão aproveitar todas as sugestões dadas e/ou adaptá-as
à circunstância e realidade de cada movimento, inserindo-as
de forma dinâmica e valorizada nas atividades já pensadas e
existentes para este tempo. Poderão privilegiar a participação na Eucaristia (em grupo), como expressão da vivência do
Advento.
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ORGANIZAÇÃO
A atividade na catequese
Na Igreja Paroquial:
1.º e 2.º ano: O encontro de catequese terá início na igreja,
com a realização da dinâmica de Advento. Os pais estão convidados a participar, sublinhando a importância da pontualidade. Terminada a dinâmica, as crianças com os catequistas,
regressarão às salas de catequese onde darão continuidade
ao encontro de Catequese.
3.º ano: O encontro de catequese terá início nas salas. Pelas 16:15 horas devem os grupos do 3.º ano dirigir-se para a
igreja para realizarem a dinâmica de Advento. Nesta dinâmica
os pais estão convidados a participar. Os quatro grupos que
constituem o 3.º ano devem, à vez, colocar as folhas na Árvore, enquanto se vai cantando o cântico proposto. Terminada a
colcocação das folhas pelo último faz-se a oração em conjunto (ver proposta do esquema de oração).
4.º, 5.º e 6.º ano: O encontro de catequese terá início nas salas. Pelas 10:55 horas devem os grupos dirigir-se para a Igreja para realizarem a dinâmica de Advento. Nesta dinâmica os
pais estão convidados a participar. Os três grupos devem, à
vez, colocar as folhas na Árvore, enquanto se vai cantando o
cântico proposto. Terminada a colcocação das folhas pelo último faz-se a oração em conjunto (ver proposta do esquema
de oração).
7.º ao 10.º ano: Os adolescentes deverão ser o motor que
impulsiona a realização, em cada domingo do Advento, da di. 16 .
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nâmica no seu espaço familiar, isto é, fazer a árvore de Natal,
cuidar da Coroa do Advento, construir o Presépio e dinamizar
o tempo de oração em família.
Na Solenidade da Imaculada Conceição (8 dezembro):
Convidar as crianças e os pais, do 3.º ao 6.º ano de catequese, a estarem presentes, pelas 11:00 horas, na igreja, para
realizarem a dinâmica da colocação das folhas na Árvore e o
momento de oração a Nossa Senhora, participando depois na
Eucaristia das 11:30 horas.
No Dia de Natal (25 dezembro): Convidar as crianças e os
pais, do 4.º ao 6.º ano de catequese, a estarem presentes, pelas 11:00 horas, para realizarem a dinâmica da colocação das
folhas na Árvore e o momento de oração diante do Presépio,
participando depois na Eucaristia das 11:30 horas.
Na Igreja de NOSSA SENHORA de Fátima:
A dinâmica será adaptada às condições existentes na igreja. Assim será colocada uma árvore/raíz debaixo do nicho da
imagem de Nossa Senhora de Fátima. As folhas colocadas por
cada grupo de catequese na Árvore permanecerão na mesma até ao fim de semana seguinte. No sábado, antes do início
da catequese, devem recolher-se as folhas e agrupa-las num
cesto de vime pendurado/colocado na Árvore.
Na Solenidade da Imaculada Conceição (8 dezembro) e no
Dia de Natal (25 dezembro): Convidar as crianças e os pais,
dos diferentes grupos de catequese, a estarem presentes, pelas 09:00 horas, para realizarem a dinâmica da colocação das
folhas na Árvore e realizar o momento de oração a Nossa Senhora (junto ao Presépio), participando depois na Eucaristia
das 09:30 horas.
. 17 .
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Preparados!
Começamos
a Caminhar.
Orações
para acompanhar
a Caminhada
Ideia central, representação de Maria,
enquadramento litúrgico, esquemas
de oração familiar e comunitária
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PRIMEIRO DOMINGO
DO ADVENTO
28 novembro

Uma esperança
que não defrauda:

Maria,
a Senhora
da Luz!
. 19 .
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Tema:

Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos
Provisão para o caminho:

FIDELIDADE
Intenção na Oração individual: Rezar pela mãe
1ª Leitura (Jer 33, 14-16)
Farei germinar para David um rebento de justiça
2ª Leitura (1Tes 3, 12 – 4, 2)
O Senhor confirme os vossos corações no dia de Cristo
Evangelho (Lc 21, 25-28.34-36)
Que os vossos corações não se tornem pesados
Estamos a começar o Advento. É um tempo para preparar o
Natal. para aprender a esperar Deus que vem ao nosso encontro. Mas como se faz para preparar um encontro com Deus?
A Palavra de Jesus é clara. Há que acordar. Que estar preparados para a mudança. Acima de tudo, há que despertar o
coração. Às vezes, temos o coração pesado demais. Preocupações, desilusões, enganos, falsos deuses, valores insignificantes... há muita coisa a tornar pesado o nosso coração. E
vivemos, como que anestesiados, sem capacidade de reagir
com entusiasmo e energia diante de um acontecimento inesperado. Hoje começamos a acordar o coração. É tempo de
nos libertarmos de tudo o que nos pesa.
Vem, Senhor Jesus, com a força da tua ternura, com a energia poderosa da tua presença, com o fogo da tua novidade.
E muda as nossas existências mesquinhas, transforma-nos,
acorda-nos para o que é realmente importante.
. 20 .
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Momento de oração junto à Árvore
Cântico

Mãe, olha para mim
Guarda o meu Sim, neste novo dia.
Como Tu, quero me entregar.
Ensina-me a rezar: Avé Maria!
Coloca Tuas mãos sobre meus olhos
De Mãe que o filho adormece;
fixa no meu o Teu olhar,
Escuta, Virgem Mãe, a minha prece.

Oração
Mãe! Maria, Senhora da Luz, recebe hoje os nossos pedidos
e os nossos agradecimentos. Para que abramos os nossos
corações a Jesus, que vem ao nosso encontro, e nos momentos mais difíceis, saibamos acolher a graça de Deus e
sermos sempre fiéis à sua palavra: Mãe, guia-nos com a luz
da tua fé. Avé- Maria…

Momento de Oração em Família
Pai/Mãe: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Ámen.
Colocar no presépio a imagem de Maria.
Pai/Mãe: A graça e a paz de Jesus Cristo, que esperamos com
alegria, estejam sempre connosco.
Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
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Um membro da família acende a vela da coroa de Advento.
Cântico

Esta luz pequenina, vou deixá-la brilhar (3x)
Vou deixá-la, vou deixá-la... Brilhar!

Pai/Mãe: Do Evangelho de São Lucas
«Tenham muito cuidado! Não se deixem absorver pelos muitos cuidados desta vida! Estejam bem atentos e peçam sempre a Deus para que possam escapar a todas estas coisas
que vão acontecer e para que possam apresentar-se firmes
diante do Filho do Homem.»
Pai: Movidos pela fidelidade de Maria, eis-nos, Senhor, a iniciar com fé e alegria o nosso caminho para Belém.
Mãe: Tornai firmes em cada dia, os nossos passos para que
cheguemos ao fim iluminados pela luz do Vosso rosto.
Filho(s): Fazei-nos fiéis à palavra escutada e dada como o
“sim” de Joaquim e de Ana, de José e de Maria à oração e ao
amor nosso de cada dia.
1 Pai Nosso / 1 Ave Maria
Pai: Que o Deus que esperamos nos abençoe e nos guarde.
Todos: Ámen.
Mãe: Que o Deus do encontro nos mostre o Seu rosto e nos
traga a paz.
Todos: Ámen.
Filho(s): Que o Deus connosco nos dê a alegria da salvação.
Todos: Ámen.
+ Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
. 22 .
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SEGUNDO DOMINGO
DO ADVENTO
05 dezembro

Conversão aos valores
do Reino de Deus:

Maria,
a Senhora
do Rosário!
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Tema:

Cresça a vossa caridade
Provisão para o caminho:

ACOLHIMENTO
Intenção na Oração individual: Rezar pela pai
1ª Leitura (Bar 5, 1-9)
Deus mostrará o teu esplendor
2ª Leitura (Filip 1, 4-6.8-11)
Puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo
Evangelho (Lc 3, 1-6)
Toda a criatura verá a salvação de Deus
Deus enviou o seu profeta, João Baptista, a preparar a chegada do Messias Jesus. Em nome de Deus, o profeta convida
à mudança. Ele fala de estradas direitas e de montes aplanados. Mas poderia falar de justiça, do fim da opressão de
um tempo de verdade e transparência. Hoje somos nós, a
voz profética que Deus envia aos nossos dias para anunciar
a proximidade de Deus. Como? É hora de inventar gestos que
convidem os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos
familiares… a uma atitude nova. À esperança. A abrirem o coração à novidade de Deus.
Às vezes, Senhor, os teus apelos mal se ouvem. Deve ser porque os teus profetas falam no deserto. E as nossas cidades,
as nossas vidas, estão tão cheias de ruídos… Leva-me ao
deserto, Senhor. Traz silêncio ao meu coração para Te poder
ouvir, para poder amadurecer o meu sim à tua Palavra.
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Momento de oração junto à Árvore
Cântico

Mãe, olha para mim
Guarda o meu Sim, neste novo dia.
Como Tu, quero me entregar.
Ensina-me a rezar: Avé Maria!
Coloca Tuas mãos sobre meus olhos
De Mãe que o filho adormece;
fixa no meu o Teu olhar,
Escuta, Virgem Mãe, a minha prece.

Oração
Mãe! Maria, Senhora do Rosário, recebe hoje os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Para que cultivemos a
humildade de coração, necessária para acolher o amor de
Deus, e sermos capazes de fazer sempre o bem a todos os
que nos rodeiam: Mãe, guia-nos com a pureza do teu coração. Avé- Maria…

Momento de Oração em Família
Pai/Mãe: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Ámen.
Colocar no presépio a imagem de José.
Pai/Mãe: A graça e a paz de Jesus Cristo, que esperamos com
alegria, estejam sempre connosco.
Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
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Um membro da família acende a vela da coroa de Advento.
Cântico

Esta luz pequenina, vou deixá-la brilhar (3x)
Vou deixá-la, vou deixá-la... Brilhar!

Pai/Mãe: Do Evangelho de São Lucas
«Uma voz clama no deserto: Preparem o caminho do Senhor
e abram-lhe estradas direitas. Os caminhos tortos serão endireitados e os pedregosos serão arranjados. E toda a Humanidade verá a salvação de Deus.»
Pai: Movidos pelo acolhimento de Maria, damos mais um passo para chegar a Vós, Senhor, acolhendo no silêncio do coração a Palavra.
Mãe: Aproximai-nos dos que mais precisam. Abri caminhos
largos no nosso coração. Queremos saber acolher-vos em
cada irmão.
Filho(s): Que João Baptista nos ensine a acolher a luz para
caminharmos sempre com ânimo e coragem e ninguém mais
viva na solidão.
1 Pai Nosso / 1 Ave Maria
Pai: Que o Deus que esperamos nos abençoe e nos guarde.
Todos: Ámen.
Mãe: Que o Deus do encontro nos mostre o Seu rosto e nos
traga a paz. Todos: Ámen.
Filho(s): Que o Deus connosco nos dê a alegria da salvação.
Todos: Ámen.
+ Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
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SOLENIDADE DA
IMACULADA CONCEIÇÃO
08 dezembro

Consagração plena a Deus:

Maria,
a Imaculada
Conceição!

. 27 .

ADVENTO.NATAL 2021

Tema:

Bendita sois vós entre as mulheres
Provisão para o caminho:

ESPERANÇA
Intenção na Oração individual: Rezar pela paz no mundo
1ª Leitura (Gen 3, 9-15.20)
Estabelecerei inimizade entre a tua descendência e a dela
2ª Leitura (Ef 1, 3-6.11-12)
Deus escolheu-nos em Cristo, antes da criação do mundo
Evangelho (Lc 1, 26-38)
Avé, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo
Como se chama a mãe de Jesus? Ela tem, pelo menos, três
nomes. Os pais dela deram-lhe o nome de Maria. Ela chamouse a si mesma “serva do Senhor”. Mas Deus dá-lhe o nome de
“cheia de graça”. É um nome que fala de plenitude, de uma
perfeição que só pode vir de Deus. Desde sempre Maria foi
amada e olhada com ternura por Deus. Com Maria também
nós podemos perceber qual é o nome que Deus nos dá. Ele
ama-nos desde sempre, sente-Se contente com a nossa vida.
Ele quer apenas que O deixemos entrar em nós, para que
também nós possamos ser cheios de Deus e da sua graça.
Senhor Deus, ajuda-me a aprender com Maria a escutar a
tua Palavra. Ela escutava a tua palavra, guardava-a no coração ao ponto de se fazer carne na pessoa de Jesus. Ajudame a colocar Jesus no centro da minha vida.
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Momento de oração junto à Árvore
Cântico

Mãe, olha para mim
Guarda o meu Sim, neste novo dia.
Como Tu, quero me entregar.
Ensina-me a rezar: Avé Maria!
Coloca Tuas mãos em minha fronte,
Envolve-me no manto que aquece;
Venho para estar junto de Ti,
Escuta, Virgem Mãe, a minha prece.

Oração
Mãe! Maria, Imaculada Conceição, recebe hoje os nossos
pedidos e os nossos agradecimentos. Para que nos sintamos membros vivos da família dos filhos de Deus e a nossa
fé seja perseverante, a nossa caridade constante e a nossa
esperança firme: Mãe, ajuda-nos a escutar com um coração
bom e generoso. Avé- Maria…

Momento de Oração em Família
Pai/Mãe: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Ámen.
Colocar no presépio a imagem do Anjo ou Estrela.
Pai/Mãe: A graça e a paz de Jesus Cristo, que esperamos com
alegria, estejam sempre connosco.
Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
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Pai/Mãe: Do Evangelho de São Lucas
«Então o anjo continuou: «Não tenhas medo, Maria, pois foste
abençoada por Deus. Ficarás grávida e terás um filho, a quem
vais pôr o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o
Filho do Deus altíssimo.»
Pai: Movidos pela esperança de Maria, damos mais um passo
para chegar a Vós, Senhor, acolhendo no silêncio do coração
a Palavra.
Mãe: Maria, inesperadamente foste surpreendida pela voz do
Anjo! No entanto, há muito tempo a tua fidelidade a Deus te
colocava na atitude da espera do Filho de Deus.
Filho(s): Ajuda-nos a saber esperar com fidelidade e com esperança as promessas de Deus nosso Pai.
1 Pai Nosso / 1 Ave Maria
Pai: Que o Deus que esperamos nos abençoe e nos guarde.
Todos: Ámen.
Mãe: Que o Deus do encontro nos mostre o Seu rosto e nos
traga a paz. Todos: Ámen.
Filho(s): Que o Deus connosco nos dê a alegria da salvação.
Todos: Ámen.
+ Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
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TERCEIRO DOMINGO
DO ADVENTO (Gaudete)
12 dezembro

Uma conversão que se note:

Maria,
a Senhora do
Imaculado
Coração!
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Tema:

Alegrai-vos sempre no Senhor
Provisão para o caminho:

LIBERDADE
Intenção na Oração individual: Rezar pelos Irmãos/Amigos
1ª Leitura (Sof 3, 14-18a)
O Senhor exulta de alegria por tua causa
2ª Leitura (Filip 4, 4-7)
O Senhor está próximo
Evangelho (Lc 3, 10-18)
Que devemos fazer?
Estamos inundados de notícias, telemóveis, internet, televisões, redes sociais, jornais, avisos do patrão, fofocas de
vizinhos… Mas a maior parte dessas notícias sabe a pouco.
São notícias que amanhã já estarão velhas, esquecidas. O
Evangelho é diferente. É uma notícia mesmo boa! Que enche
a vida com um sabor especial, com uma qualidade impar. E
há tantos séculos que dura e ainda não se gastou: continua a
ser notícia. Continua a ser capaz de nos comover e alegrar o
coração.
Obrigado, Senhor, por João Baptista e por todos os profetas
que puseste na minha vida. Gente fiel que vive o Evangelho
e que com a sua coerência me mostra a beleza da tua Boa
Nova. Obrigado, Senhor, por mos teres enviado. Dá-me hoje
a força de ser testemunha alegre e coerente do teu Evangelho. Para que a minha vida possa ser anúncio de esperança
para aqueles que vou encontrar.
. 32 .

Caminhemos juntos com Maria até ao Presépio de Belém!

Momento de oração junto à Árvore
Cântico

Mãe, olha para mim
Guarda o meu Sim, neste novo dia.
Como Tu, quero me entregar.
Ensina-me a rezar: Avé Maria!
Coloca Tuas mãos em minha fronte,
Envolve-me no manto que aquece;
Venho para estar junto de Ti,
Escuta, Virgem Mãe, a minha prece.

Oração
Mãe! Maria, Senhora do Imaculado Coração, recebe hoje os
nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Para que sejamos capazes de transformar o nosso coração, sejamos merecedores da graça de Deus, e capazes de ser exemplo da
liberdade que Jesus nos veio trazer: Mãe, pelas tuas mãos,
dá-nos a graça de viver no teu coração. Avé- Maria…

Momento de Oração em Família
Pai/Mãe: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Ámen.
Colocar no presépio as imagens dos pastores e dos animais.
Pai/Mãe: A graça e a paz de Jesus Cristo, que esperamos com
alegria, estejam sempre connosco.
Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
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Um membro da família acende a vela da coroa de Advento.
Cântico

Onde quer que eu vá, vou deixá-la brilhar (3x)
Vou deixá-la, vou deixá-la... Brilhar!

Pai/Mãe: Do Evangelho de São Lucas
«O povo perguntava a João Batista: «Que devemos então fazer?» E ele respondia: «O que tem duas túnicas deve dar uma
a quem não tem nenhuma, e o que tiver comida, reparta-a
com os outros.» Mas ele explicou a todos: «Eu batizo-vos em
água, mas está a chegar quem tem mais autoridade do que
eu, e a esse eu nem sequer mereço a honra de lhe desatar as
correias das sandálias.»
Pai: Movidos pela liberdade de Maria, o nosso coração salta
de entusiasmo ao ver chegar o dia do nascimento do Senhor.
Mãe: Desatai todas as amarras que impedem a nossa liberdade que atrapalham o caminho da vida e da verdade e não nos
deixam ser plenamente felizes.
Filho(s): Dai-nos sempre a Luz que nos desperta para sermos
caminheiros da fé e da esperança, mensageiros livres e audazes do Vosso amor.
1 Pai Nosso / 1 Ave Maria
Pai: Que o Deus que esperamos nos abençoe e nos guarde.
Todos: Ámen.
Mãe: Que o Deus do encontro nos mostre o Seu rosto e nos
traga a paz. Todos: Ámen.
Filho(s): Que o Deus connosco nos dê a alegria da salvação.
Todos: Ámen.
+ Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
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QUARTO DOMINGO
DO ADVENTO
19 dezembro

Maria, a mulher crente:

Maria,
a Senhora
Auxiliadora!
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Tema:

Eis-me aqui para fazer a tua vontade
Provisão para o caminho:

CONFIANÇA
Intenção na Oração individual: Rezar pelos Avós
1ª Leitura (Miq 5, 1-4a)
De ti sairá Aquele que há de reinar sobre Israel
2ª Leitura (Hebr 10, 5-10)
Eu venho para fazer a vossa vontade
Evangelho (Lc 1, 39-45)
Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?
Maria quer partilhar com quem ama, a alegria que lhe vai no
coração: Deus fez nela coisas maravilhosas! É uma atitude natural para os cristãos. A nossa fé não é uma prisão nem uma
obrigação. É uma resposta de alegria às maravilhas que Deus
faz na nossa vida. Por isso, hoje é dia de partilhar com confiança e alegria. De dizer aos outros o que nos vai no coração.
Não tenhamos medo se não encontrarmos as palavras certas;
o importante é comunicar, fazer como Maria. Dizer que Deus
não é uma ideia abstrata: é uma presença no meio de nós que
dá um sabor novo à nossa vida. Que muda tudo!
Quero aprender a viver a fé com alegria e confiança de Maria de Nazaré. Com a mesma fé de Maria quero enfrentar as
dificuldades e as preocupações. Como ela quero viver uma
fé contagiosa, que se comunica. Quero, como Maria, servir o
Senhor na alegria.
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Momento de oração junto à Árvore
Cântico

Mãe, olha para mim
Guarda o meu Sim, neste novo dia.
Como Tu, quero me entregar.
Ensina-me a rezar: Avé Maria!
Sabes dos meus sonhos e anseios.
Que eles sejam, Mãe, também os Teus;
Escuta, Virgem Mãe, a minha prece,
Ensina-me a dizer meu Sim a Deus.

Oração
Mãe! Maria, Senhora Auxiliadora, recebe hoje os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Para que saibamos sempre confiar na vontade de Deus e por tua intercessão nos
mantenhamos firmes na fé, e caminhemos alegres todos os
dias da nossa vida: Mãe, guarda-nos sempre com o teu auxílio. Avé- Maria…

Momento de Oração em Família
Pai/Mãe: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Ámen.
Colocar no presépio as imagens dos Reis Magos.
Pai/Mãe: A graça e a paz de Jesus Cristo, que esperamos com
alegria, estejam sempre connosco.
Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
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Um membro da família acende a vela da coroa de Advento.
Cântico

No coração que sofre, vou deixá-la brilhar (3x)
Vou deixá-la, vou deixá-la... Brilhar!

Pai/Mãe: Do Evangelho de São Lucas
«Abençoada és tu, mais do que todas as mulheres, e abençoado é o filho que de ti há de nascer! Que grande honra para
mim ser visitada pela mãe do meu Senhor! Mal ouvi a tua saudação, logo a criança que trago dentro de mim saltou de alegria. Feliz daquela que acreditou, porque nela se cumprirá o
que foi dito da parte do Senhor.»
Pai: Movidos pela confiança de Maria, estamos à porta da
Vossa casa, Senhor. Deixai-nos nela entrar e falai ao nosso
coração.
Mãe: Pobre de meios como uma tenda, é neste Presépio que
nasce a Luz. E o nosso tesouro escondido é Jesus Menino.
Filho(s): Vinde à nossa vida e enchei-nos de confiança. Enriquecei-nos com os pobres que buscais e amais, pela casa
adentro e brilharemos como estrelas no firmamento dos céus.
1 Pai Nosso / 1 Ave Maria
Pai: Que o Deus que esperamos nos abençoe e nos guarde.
Todos: Ámen.
Mãe: Que o Deus do encontro nos mostre o Seu rosto e nos
traga a paz. Todos: Ámen.
Filho(s): Que o Deus connosco nos dê a alegria da salvação.
Todos: Ámen.
+ Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
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DIA DE NATAL
DO SENHOR
25 dezembro

A encarnação de Deus:

Maria,
a Mãe
de Jesus!
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Tema:

A palavra de Deus fez-Se carne
Provisão para o caminho:

A CASA DO AMOR
Intenção na Oração individual: Rezar pela Família
1ª Leitura (Is 52, 7-10)
Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus
2ª Leitura (Hebr 1, 1-6)
Deus falou-nos por seu Filho
Evangelho (Jo 1, 1-18)
O Verbo fez-se carne e habitou entre nós
Onde mora Deus? Aí onde há um coração que O acolha! Podemos fechar-Lhe a porta. Mas aí acaba a luz porque Ele é
a luz. E sem a sua luz, acaba a vida, a alegria, a esperança…
Natal é acolher o Deus que vem ao nosso encontro, para que
Cristo possa viver em nós e nós n’Ele. Acolher Deus é dar-Lhe
espaço na nossa vida. Estar disponível para que a sua presença ponha em causa os nossos projetos, os nossos esquemas.
Natal, acolher a Deus, não é questão de um dia: é um estilo de
vida! Ou é Natal todos os dias ou nunca é Natal.
Obrigado, Jesus! Por este dia teres vindo ao nosso encontro.
Obrigado, Senhor! Por nos ensinares o que é o amor verdadeiro, daquele que junta de novo os casais divididos, que faz
pontes entre pais e filhos, entre irmãos afastados, que traz
paz ao mundo inteiro.
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Momento de oração junto à Árvore
Cântico

Mãe, olha para mim
Guarda o meu Sim, neste novo dia.
Como Tu, quero me entregar.
Ensina-me a rezar: Avé Maria!
Sabes dos meus sonhos e anseios.
Que eles sejam, Mãe, também os Teus;
Escuta, Virgem Mãe, a minha prece,
Ensina-me a dizer meu Sim a Deus.

Oração
Mãe! Maria, Mãe de Jesus e nossa mãe, recebe hoje os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Para que saibamos sempre cultivar um amor puro e verdadeiro, no seio da
nossa família, ao exemplo da Família de Nazaré: Mãe, cuida
sempre de nós. Avé- Maria…

Momento de Oração em Família
Pai/Mãe: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Ámen.
Colocar no presépio a imagem do Menino Jesus.
Pai/Mãe: A graça e a paz de Jesus Cristo, que esperamos com
alegria, estejam sempre connosco.
Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
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Um membro da família substitui a imagem de Maria do
centro da coroa de Advento e coloca uma quinta vela
que acende.
Cântico

Nos caminhos da vida, vou deixá-la brilhar (3x)
Vou deixá-la, vou deixá-la... Brilhar!

Pai/Mãe: Do Evangelho de São João
«A Palavra fez-se homem e veio habitar no meio de nós, e nós
contemplámos a sua glória, como glória do Filho único do Pai,
cheio de graça e de verdade.»
Pai: Movidos pelo amor de Maria, entremos no Presépio e
contemplemos Maria e José, e o nosso Deus e único Salvador.
Mãe: Rezemos agradecidos: Sagrada Família de Nazaré dainos uma casa rica de amor e de luz onde nela brilhe sempre
na fé, Jesus.
Filho(s): E que a chama da Verdade e da Paz acesa do fogo
desta luz imensa que não se apaga brilhe na nossa casa e na
terra inteira.
1 Pai Nosso / 1 Ave Maria
Pai: Que o Deus que nos foi dado nos abençoe e nos guarde.
Todos: Ámen.
Mãe: Que o Deus do encontro nos mostre o Seu rosto e nos
traga a paz. Todos: Ámen.
Filho(s): Que o Deus connosco nos dê a alegria da salvação.
Todos: Ámen.
+ Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
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Chegamos!
No presépio
de Belém.
Orações
para a Família
até à Epifania
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ORAÇÃO EM FAMÍLIA
NA NOITE DE CONSOADA
Maria de Nazaré, Mãe de Jesus,
Contigo cantamos as maravilhas de Deus.
O teu caminho e a tua espera, hoje nos enche de alegria!
Com ela aprendemos a satisfação de caminhar ao encontro…
E por meio dela vivemos agora habitados pelo infinito…
José, filho de David,
A tua espera e a tua confiança, hoje surpreende-nos…
Estamos maravilhados, porque Deus
Entra na nossa vida e na nossa história
Para nos oferecer a esperança da vida eterna.
Jesus, Deus connosco,
O desejo de ti, faz-nos hoje experimentar
A tua presença viva, simples e dócil.
Sentado à nossa mesa, convives connosco nesta noite
E nos interpelas com a tua ternura.
Sagrada Família de Nazaré,
Neste Natal, faz-nos sair ao encontro
Dos rostos concretos daqueles que mais precisam.
Não nos deixes acomodar diante desta mesa rica,
Ma interpela-nos diante da pobreza e da injustiça.
Deus, nosso Pai,
Abençoa-nos e abençoa estes alimentos
Que em família reunida, tomamos.
Mas não nos deixes cair na tentação da indiferença.
Dá pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão.
Ámen.
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ORAÇÃO EM FAMÍLIA
NO DOMINGO DA SAGRADA FAMÍLIA
Maria, José, Jesus, Vós que vivestes
as mesmas agitações de qualquer família,
que tivestes bons e maus momentos, alegrias e dificuldades,
queremos colocar em vossas mãos a grande família humana,
que geme com as dores do parto, que alcança novas conquistas,
mas que nem todas servem para que vivamos melhor
nem sejamos ‘mais pessoas’.
Pomos nas tuas mãos, Maria, todos os nossos filhos,
os filhos desta nova sociedade aos quais damos muitas coisas,
sentindo-nos culpados de não termos para eles tempo,
aquele espaço que sabemos que precisam
e que a vida que montámos nos rouba.
Inspira-nos a melhor forma de ser pais,
de dar-lhes carinho e segurança
no escasso tempo que nos encontramos com eles.
Pomos nas tuas mãos, José,
todas as dificuldades da vida de casal.
Tu que tiveste uma vida nada fácil
e que nos surpreendes com a tua paciência,
ajuda-nos a cuidar da nossa relação,
a superar as crises, a aguentar as dúvidas.
Estende-nos a mão para manter vivo o entusiasmo,
para que sejamos apoio um para o outro
e para que, juntos, nos ajudemos a completar-nos,
como tu fizeste com Maria e Jesus.
Pomos em tuas mãos, Jesus, todos os jovens,
os que passam dificuldades e aqueles a quem a vida
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faz todo o tipo de ofertas fáceis,
para caminhar por atalhos de liberdades opressoras,
de amores fáceis, de eternos desejos e caprichos,
de amizades vazias…
Ajuda-nos a apresentar-lhes o amor verdadeiro,
o sonho para transformar o mundo,
a dor da injustiça, a preferência pelos pobres,
o valor da pequenez.
Convida-os Tu para a Vida em abundância,
recorda-lhes o seu projeto vital
e dá-lhes sonhos de liberdade e de fraternidade.
Pomos em tuas mãos, Pai,
os nossos corações raquíticos,
que, muitas vezes, se agarram à sua pequena família.
Dá-nos um coração universal,
que nos sintamos irmãos de todos
e não descansemos enquanto não tivermos construído
a grande família humana,
que é o teu sonho para nós e o nosso sonho
e compromisso conTigo hoje.
Sozinhos não podemos consegui-lo, porém, conTigo,
aos nossos corações abrem-se todas as portas.
Obrigado, Senhor, por me fazeres sentir da tua família.
Ámen!
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ORAÇÃO EM FAMÍLIA
NO PRIMEIRO DIA DO ANO
Mãe de Deus, Senhora da Alegria,
Mãe igual ao Dia, Maria.
A primeira página do ano é toda tua,
Mulher do sol, das estrelas e da lua,
Rainha da Paz, Aurora de Luz,
Estrela matutina, Mãe de Jesus
e também minha, Senhora de Janeiro,
do Dia primeiro e do Ano inteiro.
Abençoa, Mãe, os nossos dias breves.
Ensina-nos a vivê-los todos como tu viveste os teus,
sempre sob o olhar de Deus,
sempre a olhar por Deus. É verdade.
A grande verdade da tua vida, o teu segredo de ouro.
Tu soubeste sempre que Deus velava por ti,
enchendo-te de graça.
Mas tu soubeste sempre olhar por Deus,
porque tu soubeste bem que Deus também é pequenino.
Acariciada por Deus, viveste acariciando Deus.
Por isso, todas as gerações te proclamam «Bem-aventurada»!
Por isso, nós te proclamamos «Bem-aventurada»!
Senhora e Mãe de Janeiro,
do Dia Primeiro e do Ano inteiro. Acaricia-nos.
Senta-nos em casa ao redor do amor, do coração.
Somos tão modernos e tão cheios de coisas
estes teus filhos de hoje!
Tão cheios de coisas e tão vazios de nós mesmos
e de humanidade e divindade! Temos tudo.
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Mas falta-nos, se calhar, o essencial:
a tua simplicidade e alegria.
Faz-nos sentir, Mãe, o calor da tua mão
no nosso rosto frio, insensível, enrugado,
e faz-nos correr, com alegria,
ao encontro dos pobres e necessitados.
Que seja, e pode ser, Deus o quer,
e nós também podemos querer,
um Ano Bom, cheio de Paz, Pão e Amor,
para todos os irmãos que Deus nos deu!
E que Santa Maria, Mãe de Deus
e nossa Mãe nos abençoe também.
Ámen!

ORAÇÃO EM FAMÍLIA
NO DOMINGO DA EPIFANIA DO SENHOR
Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus,
porque Te vemos e Te manifestas,
em perfeita epifania, na criação inteira,
em todo o bem que há em cada ser humano
e em cada recanto de beleza e bondade.
Todo o bem e toda a beleza não são mais do que o teu rasto.
Revelaste-Te da mesma forma
a uns pobres pastores de Israel
e a uns gentis estrangeiros.
Tornas-Te visível a todos os que Te procuram de verdade,
aos simples de coração, mas escondes-Te
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às pessoas importantes e entendidas,
que se sentem tão seguras de si mesmas
que já possuem tudo,
sabem tudo e não precisam de Ti.
Não podemos imaginar-Te nas alturas dos céus,
porque não estás lá em cima nem longe,
mas sim aqui mesmo, no íntimo de todas as tuas criaturas.
Deveríamos ver-Te em todos os seres humanos.
No nosso coração há uma ânsia infinita de Ti, Senhor Jesus,
e procuramos-Te, ainda que, às vezes, por caminhos errados
que não acalmam a nossa ansiedade.
Encontrar-nos contigo acalmará as nossas inquietações,
os nossos desejos infinitos, que são um poço sem fundo,
que nunca chega a encher-se.
Tu, Senhor Jesus, és o que desejamos,
ainda que Te dêmos mil nomes diferentes.
Obrigado por Te teres dado a conhecer,
por teres provocado este encontro,
que enche a nossa vida de sentido,
que nos leva aos irmãos,
que nos põe em contacto conTigo
que nos dá a autêntica felicidade.
Sai ao encontro dos que não viram a tua estrela
e enche-os da tua luz.
Ámen!
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Santa Maria de um amor maior,
Do tamanho do Menino que levas ao colo,
Diante de ti me ajoelho e esmolo
A graça de um lar unido ao teu redor.
Vela, Senhora, por cada criança,
Por cada mãe, por cada pai, por cada irmão,
A todos os velhinhos, Senhora, dá a mão,
E deixa em cada rosto um afago de esperança.
D. António Couto
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