CAMINHADA DE ADVENTO
E VIVÊNCIA DO NATAL
I. Objetivos
- Compreender o verdadeiro
significado do Natal: celebrar o
NASCIMENTO DE JESUS, que é
Deus que vem ao nosso
encontro
- Tomar consciência de que
JESUS quer nascer no nosso
coração e entrar na nossa casa
- Comprometer-se a levar esta
VERDADE
àqueles
que
celebram o Natal com outras
motivações
- Viver em comunhão com os
objetivos do Plano Pastoral Diocesano: evangelização e espiritualidade.
II. Proposta
Vamos, neste Advento, deixar-nos encontrar pelo Senhor. Ele está sempre
à nossa porta, bate e espera. Quer habitar connosco, partilhar as nossas
experiências, entrar em nós e renovar o nosso coração, a nossa alma, dar
um sentido novo à vida. A nós apenas pede um coração aberto e uma
porta escancarada. “Aproximai-vos do Senhor” é o lema da nossa Diocese.
Para vivermos este tempo de Advento de um modo novo e diferente.
Após a missa dominical, os catequizandos, os catequistas e outras pessoas
vão entregar na casa de familiares, amigos e vizinhos uma vela e um
marcador de porta (onde for possível, levar violas e fazer festa). A ideia é
que, em família (contemplar o maior número possível) se faça uma coroa

de Advento (que pode consistir apenas em colocar a vela que lhes
entregamos numa taça com água), se medite, diariamente, um texto
bíblico e se reze a breve oração que vai no marcador. Se estiverem
motivados e forem criativos, podem construir uma coroa de Advento mais
elaborada.
O marcador de porta, normalmente, coloca-se para proibir alguém de
entrar em nossa casa. Mas este marcador tem um sentido novo: dizer a
toda a gente que uma Pessoa especial – Deus – quer entrar na nossa casa,
no nosso coração e no nosso quarto. Para isso, cada um, deve colocá-lo
em local visível (por exemplo, na porta de entrada ou na do quarto), pôr
de lado outras coisas que distraiam e afastam de Deus, como sejam os
ruídos da televisão, dos jogos, da internet…"Quando orares, entra no teu
quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo" (M, 6, 6). O marcador
pode ser personalizado pintando a vela, ilustrando a gosto, escrevendo
uma dedicatória especial para as pessoas a quem se entrega… Convidar as
famílias a rezarem a oração e a refletirem, ao longo da semana, os textos
bíblicos aí indicados.
Na igreja, sugere-se que se coloque o cartaz em local
visível, no início da celebração se acendam,
progressivamente, as velas da coroa e, no momento
de ação de graças, depois da Comunhão, se reze a
oração proposta no marcador. Na homilia seria bom
lembrar os objetivos desta caminhada de Advento.
Dado que a quarta semana apenas tem o domingo (dia 24), sugere-se que
no terceiro domingo (domingo da Alegria) se entreguem duas velas e os
marcadores III e IV.
Pode ainda fazer-se uma recolha de donativos, para entregar na Caritas
Diocesana, a favor das vítimas dos incêndios. Mas isso terá de ser
previamente combinado na Coordenação da Catequese e na Equipa de
Animação Pastoral.
Após a Caminhada do Advento virá a Celebração do Natal. Para ela
daremos, mais tarde, algumas sugestões.

