Secretariado Diocesano
de Evangelização e Catequese de Coimbra
VIVÊNCIA DO ADVENTO DE 2014
baseada na proposta da lectio divina

COMUNIDADE QUE VIVE A FÉ
EM DEUS MENINO
PEQUENO GUIÃO PARA OS CATEQUISTAS

Pegando na proposta da Lectio Divina para o Advento 2014, apresentada
pela Diocese, pretende o SDEC motivar os catequistas, crianças,
adolescentes e seus pais a viverem, neste tempo propício, uma
experiência de oração através da leitura, meditação e contemplação do
Evangelho de cada domingo escutando a voz do Espírito que convoca para
a acção, seguindo de perto a proposta diocesana. Os primeiros que se vão
envolver nesta caminhada são, sem dúvida, os catequistas que se devem
dispor a fazê-lo em grupo. Depois, na última semana do Tempo Comum,
procurem estes dialogar com as famílias das crianças/adolescentes em
ordem a apresentar-lhes a proposta e a explicar-lhes a possível forma de a
concretizar. Para isso deverão todos possuir o livrinho da Diocese (custa
apenas um euro) tendo o cuidado de dialogar com o pároco para este os
adquirir.
Para tornar mais interessante e acessível o itinerário para os mais novos,
propõe-se um jogo para ser realizado em família. Este permitirá
compreender melhor a mensagem de cada domingo, bem como os
desafios propostos. Depois, no início da catequese as crianças mostrarão
ao catequista a parte do jogo já realizada em casa e dialogarão sobre o
modo de pôr em prática o desafio proposto para cada semana.
A comunidade em geral é também convidada a realizar o itinerário de
Advento, em família ou em pequenos grupos. E para alargar ainda mais
esta vivência, na Eucaristia dominical, a catequese (catequistas, crianças e
adolescentes) fará uma admonição inicial que incluirá a palavra-chave, a
frase a repetir e o desafio; e no momento pós comunhão rezará em
uníssono e, se possível de mãos dadas, com toda a assembleia a oração
que vem no livrinho da diocese e elaborará um puzzle que colocará em
local visível da igreja ou capela.

Este puzzle é inspirado
na imagem gráfica
estilizada
que
a
Diocese adoptou para
o Plano Pastoral de
2013-2016, já muito
divulgada em vários
documentos e no
Correio de Coimbra.
As quatro cores e as
quatro
bolinhas
representam as quatro
regiões pastorais onde
habitam aqueles que
que vivem a mesma fé
em união com o Bispo.
Ao longo das quatro semanas do Advento vai-se construindo o puzzle
colocando em cada domingo a respectiva peça. No dia de Natal coloca-se
a peça central e nela a imagem de um presépio. O Painel mostrar o tema
geral da lectio divina: COMUNIDADE QUE VIVE A FÉ EM DEUS

MENINO
Como já foi dito atrás na admonição inicial da Eucaristia pode ler-se o
pequeno texto elaborado para cada domingo e, no momento pós
comunhão, rezar-se a oração contida no livrinho da Diocese e transcrita
nas pagelas. Se for possível, podem fazer-se fotocópias e entregar às
pessoas que estão na Eucaristia, se não uma pessoa lê, pausadamente, no
ambão e toda assembleia repete a frase indicada.

DOMINGO I - VIGIAI NA ESPERANÇA
Admonição inicial
Vigiar significa estar atento aos outros, sair,
defender, acolher, cuidar dos últimos. A cor
verde simboliza a esperança de que
encontraremos o Deus Menino nos
indefesos se, para isso, nos dispusermos a concretizar a tarefa que o
Senhor nos atribuiu.

Oração pós comunhão
(ver livrinho da Diocese ou pagela)

Frase para repetir se a oração for lida no ambão
“O Senhor atribuiu-me uma tarefa”
Desafio – visitar um doente, alguém que esteja só ou que precise da nossa
ajuda…
Puzzle

DOMINGO II - TRANSMITI A BOA NOVA – EVANGELHO
Admonição inicial
Boa Nova – Evangelho significa uma mensagem de
alegria “que enche o coração daqueles que se
encontram com Jesus. Aqueles que se deixam salvar
por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio
interior, do isolamento.”(EG nº 1). A cor vermelha
simboliza o dom do Espírito que recebemos no
Baptismo e que nos impele a preparar o caminho do Senhor.
Oração pós comunhão
(ver livrinho da Diocese ou pagela)

Frase para repetir se a oração for lida no ambão
“Preparai o caminho do Senhor”
Desafio – oração em família para agradecer o dom da fé recebida no
Batismo
Puzzle

DOMINGO III - TESTEMUNHO COM ALEGRIA
Admonição inicial
A missão de testemunhar apresentada por Isaías
liberta, ilumina, enche de felicidade e traz a
salvação. A cor amarela simboliza a Luz de Deus
que enche o nosso coração e nos impele a dar
testemunho dessa mesma Luz a fim de que todos
acreditem.

Oração pós comunhão
(ver livrinho da Diocese ou pagela)
Frase para repetir se a oração for lida no ambão
“Endireitai o caminho do Senhor”

Desafio – Celebrar o Sacramento da Confissão, pessoalmente ou em
comunidade, perdoar e pedir perdão em família e na vivência com os
outros.
Puzzle

DOMINGO IV – ANUNCIAÇÃO – ACOLHER DEUS MENINO
Admonição inicial
Embora com apreensão Maria acolhe, com alegria, a
Anunciação do Anjo Gabriel que lhe comunica que ela
irá trazer dentro de si Deus feito homem. Também
nós somos convidados, neste tempo, a acolher Deus
que se faz Menino porque a Deus nada é impossível.
A cor azul simboliza Maria que transporta o “Céu” no
seu próprio seio.
Oração pós comunhão
(ver livrinho da Diocese ou pagela)
Frase para repetir se a oração for lida no ambão
“A Deus nada é impossível”
Desafio – Celebração Mariana nas ruas ou praças (pode ser o terço com a
meditação dos mistérios gozosos)

Puzzle

DIA DE NATAL – ACOLHER DEUS MENINO
Admonição inicial
Hoje nasceu o nosso Salvador. Exultemos de alegria e acolhamos com
amor Deus que vem até nós na humildade e simplicidade de uma criança:
o Menino Jesus.
Oração pós comunhão
Deus Menino
para que a Alegria do Natal aconteça verdadeiramente
em todas as crianças, jovens e adultos nós nos comprometemos:
a estar atentos ao silêncio daqueles que não falam, porque ninguém os
escuta;
a fazer companhia aos que choram sozinhos porque padecem de doenças
ou sofrem injustamente;
a aproximarmo-nos dos que vagueiam sem rumo, desempregados,
exilados, emigrantes…
Deus Menino faz com que vivamos o verdadeiro sentido do Natal e tornanos comunidade que celebra o Teu nascimento com humildade e verdade.
Abençoa os nossos sacerdotes e torna-os capazes de serem testemunhas
da Tua Alegria, Paz e Amor. Ámen.
Frase para repetir se a oração for lida no ambão
“Comunidade que vive a fé em Deus Menino”
Desafio – Ter gestos de partilha e de amor com quem não tem mesa farta
ou alegria de viver

Puzzle

