O QUE VIMOS E OUVIMOS ISSO VOS ANUNCIAMOS

A CAMINHO DO NATAL 2019

O QUE VIMOS

Vi:
O mundo em que vivemos (simbolizado no mapa/globo) e as
pessoas que o habitam.
Que Deus ama muito o mundo e as pessoas que nele habitam
e que tem um grande sonho: fazer dele uma casa comum
para toda a humanidade
Que muitas pessoas estão demasiado absorvidas pelo
trabalho, estudo, múltiplas atividades desportivas e culturais
e muito esquecidas de Deus e das realidades espirituais.

Primeiro
domingo

Vi:
Uma jovem humilde da cidade de Nazaré em Israel
Um anjo, mensageiro de Deus para a humanidade
A perturbação inicial de Maria mas, depois, a sua profunda fé
e entrega total à vontade de Deus

Segundo
domingo

Vi
João Batista que conhece as Sagradas Escrituras, espera a
chegada do Messias, mas tem dificuldade em compreender o
estilo de vida de Jesus
Um mundo novo concretizado por Jesus que corresponde ao
grande sonho de Deus para a humanidade
As obras que Jesus realizou e descobri que elas dizem muito
mais do que as palavras

Terceiro
domingo

Vi

Quarto
domingo

José que sofreu quando soube da gravidez de Maria mas,
após a anunciação do anjo em sonhos, guardou silêncio em
vez de denunciar e protestar
Maria e José que se disponibilizam para acolher a vontade de
Deus
O amor, a dedicação de José que permanece sempre ao lado
de Maria nos momentos felizes mas também nos dolorosos

O QUE OUVIMOS

Ouvi:
Que no Natal celebramos a vinda de Deus à nossa terra para
viver no meio de nós e reconhecer a dignidade humana.
Que, em cada momento da nossa história, Deus continua a vir ao
nosso encontro para caminhar connosco e renovar a nossa vida.
Que a Palavra de Deus tem poder para converter transformar o
mundo

Primeiro
domingo

Ouvi
O Anjo a saudar Maria: “Avé cheia de graça, o Senhor está
contigo” e a convidá-la para ela ser a mãe do Filho do Altíssimo
O SIM de Maria: “Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim
segundo a Vossa vontade”
Jesus, a criança que Maria vai conceber, é verdadeiro Deus e
verdadeiro Homem

Segundo
domingo

Ouvi
Que este domingo se chama “domingo da Alegria” porque nos
aproximamos do Natal
Que nós somos hoje os discípulos de Jesus
Que os discípulos de Jesus devem realizar hoje as obras de
serviço e de promoção da dignidade humana

Terceiro
domingo

Ouvi
Quarto
domingo

Deus a comunicar a José o convite que havia feito a Maria
As atitudes de José (discrição, silêncio interior, fé profunda) que
falam muito mais alto do que as suas palavras
A disponibildade total de José de cuidar amorosamente de Maria
e de Jesus

ANUNCIAMOS COM A VIDA

Neste advento vou:
Primeiro
domingo

Dar mais atenção às coisas espirituais: catequese, e missa
Agradecer a Deus o mundo que criou para nós rezando todos os
dias a oração proposta
Vigiar as minhas atitudes menos corretas com as pessoas e com
a natureza
Neste advento vou:

Segundo
domingo

Escutar Deus que me fala e falar com Ele todos os dias rezando a
oração proposta
Estar disponível para as coisas de Deus como Maria
Esperar que Jesus nasça no meu coração e me torne humilde e
disponível a exemplo de Sua Mãe

Neste advento vou:
Terceiro
domingo

Preparar o Natal através da oração
Dar mais atenção às pessoas que sofrem de solidão
Levar o meu presépio para ser benzido na Eucaristia

Neste advento vou
Quarto
domingo

Rezar mais e esta semana, em particular, pelos meus pais
Ajudar em casa a preparar melhor o ambiente para a celebração
do Natal
Participar na Missa da noite ou do dia de Natal

