Na semana do Natal

Sector Diocesano da Catequese de Infância e Adolescência

“Jesus tu és a luz que veio ao mundo. Venceste as trevas da noite e fizeste
história connosco ao nascer como um de nós, para todos nós. Em Ti,
menino adorável do presépio, todos nós colocamos a esperança de um
caminho que se faz a partir da disponibilidade de um sim! Sê bem-vindo
ao nosso lar, menino Jesus. Amém”
Na semana de Ano Novo
“Maria, doce Mãe de Jesus Cristo, o, Príncipe da Paz, Intercedei por nós
para que gozemos a paz com Deus e com o nosso próximo, por vosso
Filho Jesus Cristo. Ninguém pode dá-la, senão este Jesus que recebemos
das vossas mãos. Quando nasceu em Belém, os anjos anunciaram-nos a
paz e quando Ele abandonou o mundo, no-la prometeu e deixou-a como
Sua herança. Vós, Bendita mãe, que trazeis sobre os vossos braços o
Príncipe da Paz, mostrai-nos este Jesus e deitai-o em nosso coração.
Amem”
Na semana da Epifania
“Quantas vezes não te buscamos Senhor. Chegam os magos de longe
apenas com uma preocupação: encontrar-Te! Também a nossa família
Te quer encontrar. Perdidos em tantas estradas e vielas, queremos
centrar-nos em Ti, luz do mundo! No nosso coração reside o desejo
profundo e verdadeiro de tudo guardar para que para sempre te
possamos encontrar no irmão que espera a nossa generosidade. Amém”
No dia do Baptismo do Senhor
“Senhor nem sempre vivemos como filhos, e nem sempre nos
comportamos como filhos, mas hoje ouvimos na missa que “Tu és O
Filho muito amado do Pai”. Pela força do Espírito Santo queremos levar
ao mundo, com as nossas ações, a beleza do anúncio da tua presença em
nossas vidas. Amém”
NB - A campanha acima apresentada foi rezada, pensada e escrita para a Diocese do Algarve. Apenas
as orações não são totalmente originais. Sempre que possível, se fez a menção da origem das
mesmas.

SDECIA

“CAMPANHA DO SECRETARIADO DA CATEQUESE
PARA
O ADVENTO E NATAL - 2019”

A FAMÍLIA
À LUZ
DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO

PARA REZARMOS EM FAMÍLIA
(ao jantar, por exemplo, até ao Natal
junto de uma coroa de advento, e a partir do Natal, junto ao presépio)
Na 1 semana
“Senhor sabemos que a Tua vinda está próxima. Tens lugar nas nossas
vidas e nas nossas histórias. Entra em nossa casa e olha-nos
amorosamente como sempre acontece. Visita a nossa vida e ajuda-nos a
viver este Advento como caminho de conversão para um verdadeiro
encontro com a Tua misericórdia que nos conduzirá à Salvação. Amém”
Na 2 semana
“A porta do nosso coração está aberta, Senhor! Queremos acolher-Te.
Bem sabemos que muitas vezes o nosso coração se fecha à Tua vontade,
mas temos Maria, Tua e nossa mãe, como modelo e especial
intercessora. Que o Sim de Maria seja sempre sinal e exemplo para os
caminhos que queremos percorrer neste Advento e na nossa vida.
Amém”
Na 3 semana
“Esperamos em Ti Senhor. Ouvimos muitas vozes mas tua ecoa mais
profundamente no nosso ser e na nossa vida. Já começamos a embelezar
a nossa vida e a nossa casa para Te recebermos. Queremos que encontres
em nós o coração disponível e alegre que é capaz de esperar e receber.
Queremos que nasças no presépio do nosso coração. Amém”
Na 4 semana
“Senhor já Te preparamos o berço das nossas vidas para que encontres
em nós o lugar que não encontraste na hospedaria de Belém! Ao sinal da
tua chegada também nós Te acolheremos para te levarmos a outros
irmãos nossos. Rezamos-te também por todas as famílias que esperam
ansiosamente as crianças que alegrarão o coração de seus pais e
embelezarão as suas casas. Amém”
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Na semana da Epifania
Menino Jesus recebe o meu coração, é o melhor presente que tenho para
Te dar.
https://youtu.be/XwvphXOxS4A

No dia do Baptismo do Senhor
Jesus eu quero ser um/a bom/boa filho/a do nosso Pai Deus. Ajuda-me a
viver bem o meu baptismo.
https://www.youtube.com/watch?v=uDDv12Y35Qo
https://youtu.be/4j2EqG2H7wA

INTRODUÇÃO

O tempo do Advento é uma oportunidade para abrirmos o coração à
Palavra, e fazermos dela a nossa vida. Preparatório por excelência do
nascimento do Salvador, ajuda-nos a viver na expectativa esse admirável
encontro do céu com a terra seguindo a dinâmica profética que anunciou a
vinda do redentor.
A campanha que agora chega a si pretende ser um caminho que tem por
base o programa pastoral da nossa diocese para este ano 2019/2020,
colocando a Família no centro e desafiando cada comunidade a caminhar a
partir dos sinais que cada domingo a Palavra nos aponta. Testemunhar o
Evangelho da Família - com este preâmbulo lançamos agora um itinerário
que nos ajuda a ler e interpretar a família à luz do Evangelho de Jesus
Cristo.
A construção da casa como sinónimo de lar que se prepara para que
Jesus nasça é um bonito exemplo de como poderemos levar as famílias a
encontrarem nesta caminhada de advento o seu lugar especial e habitual. O
objectivo desta proposta é que a construção deste “presépio” tenha relação
com a família dos nossos dias.
O momento mais propício para o gesto da campanha poderá ser o
momento anterior ao cântico de entrada, ou o acto penitencial,
substituindo-o, ou ainda no momento “pós-comunhão”. A oração
apresentada para cada um destes momentos pode ser alterada ou
substituída. Como vos ireis aperceber, esta campanha não ocupará muito
tempo no momento da sua dinâmica, mas no final da mesma, colocamos
um link para um video que pode ser seu complemento na catequese, e ainda
uma oração para ser rezada em família, em casa.
A fachada da casa, ou a sua estrutura, ainda que artificial deve
contemplar, como em todas as casas, portas e janelas. Prevê-se que esta
campanha para a catequese acompanhe também o tempo do Natal com o
objectivo de criar uma unidade temática e ao mesmo tempo, consequente,
com o seu carácter preparatório.
Dos substantivos aos verbos queremos chegar ao centro da nossa Fé:
Jesus, a Palavra Encarnada - Ele é a “luz que ilumina todas as nações” (Is.
42). A inspiração bíblica desta campanha é com base nas leituras previstas
para este ano litúrgico - A.
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ESQUEMA

PARA A SESSÃO DA CATEQUESE
(no final da catequese, antes da oração, por exemplo)

(Dia - Símbolo – Palavra)
Na 1 semana
I Adv - Estrutura da casa - Salvação
II Adv - Porta - Acolhimento
III Adv - Jardim - Espera
IV Adv - Berço - Sinal
Natal do Senhor - Pai/Mãe/Filho - Envolver
Sagrada Família - Mensagens no berço – Levantar-se
Santa Maria Mãe de Deus - Palavra Paz no berço
Epifania - oferta de géneros alimentares - Entrar
Baptismo do Senhor - Acender uma vela e colocar frente ao berço – Ele é a
Luz das nações

Jesus entra na casa que é a minha vida!
https://youtu.be/svW5Mglmzmc

Na 2 semana
Jesus abre a porta do meu coração!
https://youtu.be/edayWDyodb8

Na 3 semana
Jesus floresce no jardim da minha história e não me deixes secar pela
falta de esperança!
https://youtu.be/vdqDl-U9GVk

Na 4 semana
Maria quero acolher Jesus e a Vontade de Deus, como tu, na minha vida!
I Advento

II Advento

III Advento

https://youtu.be/hC1fH1unGJg

Na semana do Natal
Menino Jesus nasce na vida dos meus pais e de toda a minha família.
https://www.youtube.com/watch?v=xem9mYFp4qk

IV Advento

Natal do Senhor

Sagrada Família

https://www.google.com/search?q=ha+estrelas+no+ceu+a+brilhar&oq=ha+
estrelas&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l4.3373j0j7&sourceid=chrome&ie=U
TF-8
https://youtu.be/vYQT-I5povA

Na semana de Ano Novo
Menino Jesus acompanha a minha vida e dos meus amigos ao longo de
todo o ano novo.
Santa Maria Mãe de Deus

Epifania
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Baptismo do Senhor

https://youtu.be/gVs0QAODPx4
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Epifania

VIVÊNCIA SEMANAL NA COMUNIDADE

Hoje todos somos magos. Levamos para a Eucaristia, para junto do
berço os nossos dons, e hoje os dons necessários a tantos irmãos nossos
(evangelho). Somos convidados a partilhar bens alimentares, ou outros
(roupa ou produtos de higiene) conforme a necessidade de cada lugar. O
verbo que queremos sublinhar hoje é “Entrar” (evangelho). Este gesto
deve ser feito no momento do ofertório, e no pós-comunhão reza-se a
seguinte oração:
“Menino Jesus, hoje Vos pedimos pelos mais pobres das nossas
comunidades paroquiais, pelos que abandonaram os caminhos do
Senhor, e por aqueles a quem Deus toma em seus braços para os fazer
participantes do Seu amor. Jesus revelado às nações: acolhe-os. Amém”
Baptismo do Senhor
A família que ilumina todos os que estão à sua volta neste dia acende
uma lanterna para levar a luz à noite de tantos corações (1 leitura). Jesus,
o enlevo do Pai, quer ser a luz que dissipa todas as trevas. A frase que
hoje queremos evidenciar é “Ele é a Luz das nações”. No acto
penitencial, ou noutro momento, reza-se a seguinte oração:
“Deus, Pai de bondade, agradeço-vos o meu Batismo, que me fez vosso
filho para sempre. Pela descida de Jesus ao Jordão a água batismal
purifica a minha alma com o esplendor da graça. Agradeço-vos porque
me fizestes templo vivo do Espírito Santo que habita sempre em mim e
me santifica. Conservai e aumentai em mim a fé e a graça que
derramastes sobre mim no dia do meu Batismo e concedei-me que vos
seja sempre fiel durante toda a minha vida. Amém.”

1 domingo do Advento
Propomos que esteja montada a estrutura de uma casa, inspirados nos
textos do salmo responsorial e da segunda leitura e que se coloque a
palavra: “Salvação” (2 leitura) em local de destaque. Um casal pode sair
do seu lugar e colocar junto da estrutura da casa, algum símbolo, como
tijolos, madeiras, portas ou janelas... e uma criança pode colocar a
palavra. Depois de feito o gesto os três, ou um grupo de catequese,
previamente definido, reza a seguinte oração consagrando a Nossa
Senhora este tempo do Advento:
"Avé Maria, Senhora do Advento.
A misericórdia de Deus resplende em ti.
Bendita és tu entre as mulheres.
No teu seio amadurece a manhã.
Ó Mãe propícia leve, magnífica e atenta aos amplos pátios da nossa
solidão.
És aquela que melhor apascenta a turbulenta forma da nossa sede.
Roga por nós que atravessamos o mundo agora, roga por nós que
atravessamos esta hora."
(Pe. José Tolentino Mendonça)
2 domingo do Advento/Imaculada Conceição
Um casal abre a porta da estrutura da casa, tal como Maria, Imaculada
Conceição, abriu a porta do seu coração, segundo a escolha que Deus
fez para ela (2 leitura). Nesse gesto tão simples do abrir do coração será
colocada, por um idoso, em lugar visível a palavra “acolhimento”, pois
o “faça-se” de Maria, é disso um belo sinal (evangelho). Depois de feito
o gesto os três, ou uma grávida (previamente deve ser definido) rezam a
seguinte oração:
“Maria na surpresa deste encontro com o anjo disse Sim.
Também nós queremos dizer sim ao Senhor. Olha para nós Senhor e faz
connosco o que quiseres. Que a nossa vida cheia de tanto, seja capaz de
se encher de Ti e fazer-se contigo “eco” da disponibilidade de Maria.
Amém”
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3 domingo do Advento

é o verbo “envolver” (evangelho da noite). A comunidade presente neste
dia reza a seguinte oração:

Na preparação próxima do nascimento de uma criança é preciso
preparar o interior e o exterior... por isso, neste domingo da alegria, em
que se pode fazer também a benção dos presépios, um casal prepara o
exterior da casa fazendo um jardim (1 leitura) colocando algumas flores
junto à entrada, enquanto um adolescente coloca a palavra “Espera”
(evangelho) em local visível. Depois disto, os três, ou um grupo de
catequese, rezam em conjunto a seguinte oração:
“Como prepara a minha família a chegada de Jesus?
O Natal, o nascimento de Jesus, aconteceu há dois mil anos em Belém.
E continua a acontecer no coração de cada um de nós, sempre que
repartimos, sempre que agradecemos, sempre que nos preocupamos e
nos entregamos aos outros. E sempre que há Natal sentimos uma
enorme alegria. Obrigado Jesus”
4 domingo do Advento
Na expectativa imediata do nascimento do Salvador, um casal coloca o
berço à porta de casa para que a criança (1 leitura) encontre no calor
deste terno lugar o seu espaço primeiro. Ao mesmo tempo, uma jovem
coloca em lugar visível a palavra “Sinal” (1 leitura). Em conjunto, as
grávidas presentes (que podem ser convidadas para receber uma benção
neste dia) ou as senhoras recentemente mães rezam a seguinte oração:
“Neste Advento também a nossa família está atenta ao anúncio do anjo.
Peçamos a Nossa Senhora que saibamos preparar o nosso coração como
ela o fez, estando sempre atentos às necessidades dos outros. Vivendo a
verdadeira caridade”

“Neste Natal rezamos pelo que essa data representa.
Queremos Senhor, neste Natal agradecer-te por tantas bênçãos.
Dai-nos força e ternura para sermos pessoas que lutem por um Mundo
onde haja dias bons e muitas coisas boas como esta - o Teu nascimento.
Senhor és bem-vindo à nossa vida. Amém!”
Sagrada Família
O berço hoje estará cheio de mensagens para serem levadas pelas
famílias (1 leitura) no momento da benção das mesmas (prevista para
este dia). O verbo que hoje deve ser evidenciado é “Levantar-se”
(evangelho). Em momento oportuno reza-se a seguinte oração:
“Menino Jesus, Deus que se fez pequeno por nós, diante da cena do teu
nascimento, no presépio, estamos reunidos como famílias para
rezarmos. Olhando Maria, tua Mãe Santíssima, rezamos por todas as
mulheres das nossas famílias, que cada uma delas acolha com amor a
palavra de Deus, sem medo e sem reservas, que elas lutem pela
harmonia e paz em nossa casa. Contemplando São José, pedimos ó
Menino Deus, pelos homens destas famílias, que eles transmitam
segurança e proteção, estejam sempre atentos às necessidades mais
urgentes, que saibam proteger os nossos lares de tudo que não provém
de ti. Menino Jesus, contemplando a tua face serena, o teu sorriso de
criança, bendizemos a tua ação nas nossas vidas.
Jesus abençoa as nossas famílias, cura os doentes que houver, cura as
feridas dos relacionamentos. Amém”
Santa Maria Mãe de Deus

Natal do Senhor
Nesta noite ou neste dia, um casal com um bebé ou uma representação
dessa cena colocam a criança no berço (evangelho da noite). A salvação
chegou. A porta que entretanto se abriu, o jardim que viu nascer as flores
e o berço que estava vazio recebem o seu destinatário: o menino Deus
que nasceu para nossa Salvação. A palavra a colocar-se em lugar visível
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Maria é a Senhora da Paz. A palavra “Paz” adquire hoje a centralidade
da nossa dinâmica catequética (1 leitura). Esta palavra deve ser
colocada em lugar visível no berço. E pedindo ao Senhor a Paz no
mundo, por intercessão da Rainha da Paz, reza-se antes da bênção final
uma “Salvé Rainha”.
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