Campanha de Advento
E
Natal

Acolher Jesus
No Meu 

APRESENTAÇÃO DA CAMPANHA
ACOLHER JESUS NO MEU CORAÇÃO
Em cada Natal celebramos o Mistério da Encarnação: “O Verbo fez-se homem e veio
habitar no meio de nós”. Professamos a fé neste grande mistério, de um Deus connosco,
quando rezamos o Credo (costumamos fazer uma ligeira inclinação e no Natal ajoelhar).
O Advento pretende ajudar-nos a tomar consciência de que Cristo vive connosco e está
presente em cada momento da nossa vida, para nos encher de Luz. Ainda que todos nos
abandonem, Jesus permanecerá, como prometeu: «Eu estarei sempre convosco até ao
fim dos tempos» (Mt 28, 20).Ele não veio só há 2000 anos. Ele vem e continuará a vir
todos os dias, para nos convidar a caminhar para um horizonte sempre novo. (cfr CV nº
125). Assim faz todo o sentido, acolhermos este Deus que vem cada dia e nunca nos
abandona.
Propostas para realizar no Advento
Uma caderneta de cromos com texto e imagens alusivos às leituras de cada domingo.
Cada semana, na Catequese leem-se os textos bíblicos e completam-se os espaços em
branco; o Catequista entrega os três cromos correspondentes para as crianças colarem
em casa.
Sugestão: no início da catequese seguinte dar uma pequena recompensa a quem fez o
trabalho de casa.
Sopa de letras baseada nos mesmos textos da Sagrada Escritura. Os Catequistas devem
fazer a leitura e uma breve explicação dos textos bíblicos na Catequese, sugerindo que
façam em casa a sopa de letras.
Sugestão: no início da catequese seguinte dar uma pequena recompensa a quem fez o
trabalho de casa.
Para toda a comunidade realçamos alguns personagens que, ao longo dos séculos
esperaram a chegada de um Deus ao alcance de todos. Destacamos Maria, a cheia de
graça que, na Anunciação se disponibiliza para colaborar ativamente no projeto de Deus;
segue-se Isabel, seu marido Zacarias e seu filho João, que esperaram a concretização da
promessa feita aos Santos Profetas e, finalmente aparece José, o servo fiel e prudente,
que coloca todos os seus sonhos e planos ao serviço do Projeto de Deus. Que grandes
modelos de acolhimento!
A partir dos personagens atrás citados e da forma como acolheram o Messias esperado,
propomos que, em cada domingo se desenhe ou se cole, numa folha de papel ou de
cartolina. Pinta-se a imagem e escreve-se alguma frase bíblica, ou pensamento, que
mostre a disponibilidade interior dessa personagem para acolher o projeto de Deus.

Oração
Em cada dia do Advento propõe-se que se reze, individualmente ou em família, a oração
do Ângelus, uma tradição que teve início no século XIII e que na época era chamada a
“oração da Paz” pois tinha como objetivo honrar Maria, a Mãe do Príncipe da Paz.
Na Igreja em cada Domingo, deve-se acender a vela de Advento, ler a introdução para a
Eucaristia e colocar num painel a frase chave.
Para o dia de Natal sugere-se que se colem no papel ou cartolina o menino no presépio e
ainda da comunidade ou da família que realcem todos os esforços feitos ao longo do
Advento (oração, gestos de solidariedade) para acolher Jesus que vem ficar connosco.

NOTAS:
1. Com o conjunto das folhas pode montar-se um livro (ou fazer-se um dossier) e
colocar junto do presépio na igreja. De modo a proporcionar maior visibilidade o
livro pode ser feito em formato A3 e num papel com maior espessura.
2. A campanha continua durante o Tempo de Natal e as orações são hinos próprios
do Tempo.
3. Os catequistas devem distribuir as atividades conforme os interesses e gostos dos
catequizandos e pedir a colaboração dos mais velhos para a construção do livro.
4. A todos deve ser entregue a pagela com a oração do “Ângelus” para rezar
diariamente.

1º domingo do Advento
INTRODUÇÃO PARA O INÍCIO DA EUCARISTIA:
Os textos da missa deste domingo contêm um forte apelo à vigilância. O que significa estar
vigilante? Significa não ser comodista, desleixado, esquecido de Deus e dos outros. Significa
acolher o Senhor que vem viver connosco e responder “Sim” aos Seus pedidos.
Maria de Nazaré está vigilante e atenta aos sinais de Deus. Por isso acolhe o anjo Gabriel
que a vem visitar e responde SIM ao pedido de Deus
FRASE CHAVE PARA COLOCAR NA IGREJA:
VIGIAI! O SENHOR VEM VISITAR-NOS.
(para os catequistas rezarem com os catequizandos)

ORAÇÃO:
O anjo do Senhor anunciou a Maria.
E ela concebeu do Espírito Santo.
Avé Maria
Eis aqui a serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra.

Avé Maria
E o Verbo fez-se carne.
E habitou entre nós.

Avé Maria…
Rogai por nós, santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das promessas de
Cristo.

Oremos: Infundi, Senhor, a Vossa Graça,
em nossas almas, para que nós, que, pela
anunciação do Anjo, conhecemos a
encarnação de Cristo, vosso Filho, pela
Sua paixão e morte na cruz, alcancemos
a glória da Ressurreição. Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho, que é Deus e convosco
vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Ámen

2º domingo do Advento
INTRODUÇÃO PARA O INÍCIO DA EUCARISTIA:
Os textos da missa deste domingo convidam-nos ao arrependimento e à mudança de vida
(conversão). Só assim podemos deixar o egoísmo, a autossuficiência, a injustiça, a
indiferença, a violência para passar à harmonia e à paz.
Maria caminha apressadamente para casa de Isabel. Leva no seu ventre os dons do Espírito
(sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus).
Maria motiva-nos a deixarmos de pensar só em nós e a convertermos o nosso coração ao
amor aos outros
FRASE CHAVE PARA COLOCAR NA IGREJA
ARREPENDEI-VOS! PREPARAI O CAMINHO DO SENHOR
(para os catequistas rezarem com os catequizandos)

ORAÇÃO:
O anjo do Senhor anunciou a
Maria.
E ela concebeu do Espírito Santo.

Avé Maria
Eis aqui a serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a Vossa
Palavra.

Avé Maria
E o Verbo fez-se carne.
E habitou entre nós.

Avé Maria…
Rogai por nós, santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das
promessas de Cristo.

Oremos: Infundi, Senhor, a Vossa Graça, em nossas almas, para que nós, que, pela
anunciação do Anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela Sua paixão e
morte na cruz, alcancemos a glória da Ressurreição. Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso
Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos
dos séculos. Ámen.

Imaculada Conceição da
Virgem Santa Maria
INTRODUÇÃO PARA O INÍCIO DA EUCARISTIA:
Uma jovem de Nazaré foi cheia dos dons de Deus porque Ele a destinou para mãe de Seu
Filho. Esta projeto encontra em Maria um acolhimento total de quem confia e se entrega
nas mãos de Deus.
Maria ensina-nos a acolher na nossa vida a vontade de Deus e a confiar que Ele nunca nos
falta com a Sua Graça.
FRASE CHAVE PARA COLOCAR NA IGREJA
EIS A SERVA DO SENHOR!

ORAÇÃO:
Toda formosa, alegres Te cantamos,
Ó Mãe do Amor formoso e nossa Mãe.
A sombra do pecado
não tocou teu ser imaculado.
Com palavras do Anjo Te saudamos,
Virgem da Conceição, nossa Rainha:
És bendita entre todas as mulheres,
O Senhor está contigo.
Contigo, ó Virgem, Estrela da manhã,
Se elevem nossos hinos de louvor
Ao Pai e ao Filho e ao Espírito Paráclito,
Por toda a eternidade
Glória ao Pai e ao Filho
E ao Espírito Santo
Como era no princípio
Agora e sempre. Ámen.

3º domingo do Advento
INTRODUÇÃO PARA O INÍCIO DA EUCARISTIA:
Os textos da missa deste domingo convidam á ALEGRIA. Alegria porque apareceu no meio
de nós João Batista, um grande profeta que, na sua humildade e simplicidade, prepara a
chegada do profeta por excelência, Jesus Cristo, que traz a verdadeira libertação e salvação
para todo o povo.
João pergunta: És Tu Aquele que há-de vir ou devemos esperar outro?
Tende coragem não temais. Aí está o Vosso Deus, vem fazer justiça e dar a recompensa. Ele
próprio vem salvar-nos.
FRASE CHAVE PARA COLOCAR NA IGREJA
ALEGRAI-VOS! O SENHOR VEM SALVAR-NOS.
(para os catequistas rezarem com os catequizandos)

ORAÇÃO:
O anjo do Senhor anunciou a Maria.
E ela concebeu do Espírito Santo.
Avé Maria
Eis aqui a serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra.
Avé Maria
E o Verbo fez-se carne.
E habitou entre nós.

Avé Maria…
Rogai por nós, santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das promessas de
Cristo.

Oremos: Infundi, Senhor, a Vossa Graça,
em nossas almas, para que nós, que, pela
anunciação do Anjo, conhecemos a
encarnação de Cristo, vosso Filho, pela Sua
paixão e morte na cruz, alcancemos a
glória da Ressurreição. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo Vosso Filho, que é Deus e
convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Ámen.

4º domingo do Advento
INTRODUÇÃO PARA O INÍCIO DA EUCARISTIA:
Os textos da missa deste domingo dizem-nos que o Menino que vai nascer, e cuja espera
celebramos em cada Advento, é Filho de Deus e a certeza de que Deus não nos abandona e
está connosco para sempre.
José conhece bem as Sagradas Escrituras e espera ansiosamente a vinda do Messias. Por
isso as suas dúvidas e dificuldades desaparecem quando, em sonhos, recebe uma
mensagem de Deus: o Menino que vai nascer é fruto do Espírito Santo.
FRASE CHAVE PARA COLOCAR NA IGREJA
EMANUEL! DEUS CONNOSCO

(para os catequistas rezarem com os catequizandos)

ORAÇÃO:
O anjo do Senhor anunciou a Maria.
E ela concebeu do Espírito Santo.
Avé Maria
Eis aqui a serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra.

Avé Maria
E o Verbo fez-se carne.
E habitou entre nós.

Avé Maria…
Rogai por nós, santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Oremos: Infundi, Senhor, a Vossa Graça, em
nossas almas, para que nós, que, pela
anunciação do Anjo, conhecemos a encarnação
de Cristo, vosso Filho, pela Sua paixão e morte
na cruz, alcancemos a glória da Ressurreição.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho, que
é Deus e convosco vive e reina na unidade do
Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Ámen.

Natal do Senhor
INTRODUÇÃO PARA O INÍCIO DA EUCARISTIA:
Hoje nasceu o nosso Salvador Jesus Cristo Sen Jesus Cristo Senhor!
Imitando os pastores, vamos ao presépio para acolher e adorar o Menino Deus que quis
fazer parte da nossa humanidade.
FRASE CHAVE PARA COLOCAR NA IGREJA
UM MENINO NASCEU PARA NÓS.
(para rezar em família na noite ou no dia de Natal)

HINO DE NATAL
De Jessé, raiz fecunda,
Cumprindo-se a profecia,
Cheio de graça e perdão
Nasce Jesus de Maria.
Um Menino nos foi dado
E um Filho nos nasceu.
Glória a Deus e paz na terra
Cantam os Anjos no Céu.
A lua, o sol e as estrelas
E tudo quanto o Céu cobre
Cantem ao Rei do Universo
Que quis nascer como pobre.
Anjos no céu aparecem,
Cantando glória e louvor,
E os pastores reconhecem
O Cordeiro do Senhor.
Glória seja dada ao Pai
E ao Espírito também,
Glória seja dada ao Filho
Nos braços da Virgem Mãe

Santa Maria Mãe de Deus
Dia Mundial da Paz
INTRODUÇÃO PARA O INÍCIO DA EUCARISTIA:
"Bem-aventurados os construtores da Paz". “Vemos como a Paz de Jesus é muito diferente
do que imaginamos. Todos desejamos a paz, mas muitas vezes o que queremos não é a paz,
mas estar em paz, sermos deixados em paz, não ter problemas, mas tranquilidade. Jesus,
por outro lado, não chama bem-aventurados aos tranquilos, aos que estão em paz, mas
aqueles que fazem a paz e lutam para fazer a paz, os construtores, os agentes de paz" (Papa
Francisco no dia 1 de novembro de 2022)

FRASE CHAVE PARA COLOCAR NA IGREJA
O lema da mensagem do Papa para o Dia mundial da Paz
(para os catequistas rezarem com os catequizandos e os motivarem a rezar diariamente)

ORAÇÃO:
SENHOR, FAZEI-ME INSTRUMENTO DA VOSSA PAZ
Onde houver ódio, que eu leve o Amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o Perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a União.
Onde houver dúvida, que eu leve a Fé.
Onde houver erro, que eu leve a Verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a Esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve a Alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a Luz.
Ó Mestre fazei que eu procure mais
consolar que ser consolado;
compreender que ser compreendido;
amar que ser amado.
Pois é dando que se recebe,
é perdoando que se é perdoado,
é morrendo que se vive para a vida eterna.

EPIFANIA DO SENHOR
INTRODUÇÃO PARA O INÍCIO DA EUCARISTIA:
“Virão adorar-vos Senhor todos os povos da terra” iremos cantar no salmo responsorial.
Fica bem recordar hoje as palavras que o Papa Francisco, no início de novembro , dirigiu aos
jovens do Reino do Bahrein:
“Fiquei contente por ter visto, um país de encontro e diálogo entre diferentes culturas e
credos. E agora tendo-vos diante dos olhos – vós, que não sois da mesma religião e não
tendes medo de estar juntos –, penso que uma tal convivência das diferenças não seria
possível sem vós; nem teria futuro! Na massa do mundo, vós sois o fermento bom destinado
a levedá-la, superando tantas barreiras sociais e culturais e multiplicando rebentos de
fraternidade e de novidade.
FRASE CHAVE PARA COLOCAR NA IGREJA
VIMOS ADORAR O SENHOR

ORAÇÃO: proclamação solene do Evangelho
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei
Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns Magos vindos do
Oriente. «Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer?
Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-l’O». Ao
ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado, e, com ele,
toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos
sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia
nascer o Messias. Eles responderam: «Em Belém da Judeia,
porque assim está escrito pelo Profeta (…)
Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à
sua frente e parou sobre o lugar onde estava o Menino. Ao ver a estrela, sentiram grande
alegria. Entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua Mãe, e, prostrando-se diante d’Ele,
adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe presentes: ouro, incenso e
mirra. E, avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua
terra por outro caminho.

Palavra da salvação

BATISMO DO SENHOR
NOTA
Com o Batismo do Senhor termina o Tempo do Natal e começa o Tempo Comum. Celebra-se
no domingo a seguir à Epifania. Porém, este ano o Natal calhou ao domingo e, por isso o
Batismo do Senhor celebra-se na na segunda feira dia 9. É bom que os catequistas elucidem
os catequizando e lembrem na catequese este acontecimento tão importante na vida de
Jesus de tal modo que todos os evangelistas o relatam.
FRASE CHAVE
ESTE É O MEU FILHO MUITO AMADO

ORAÇÃO: proclamação solene do Evangelho
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus chegou da Galileia e
veio ter com João Batista ao Jordão, para ser
batizado por ele. Mas João opunha-se,
dizendo: «Eu é que preciso de ser batizado
por Ti, e Tu vens ter comigo?».
Jesus respondeu-lhe: «Deixa por agora;
convém que assim cumpramos toda a
justiça».
João deixou então que Ele Se aproximasse.
Logo que Jesus foi batizado, saiu da água.
Então, abriram-se os céus e Jesus viu o
Espírito de Deus descer como uma pomba e
pousar sobre Ele. E uma voz vinda do Céu
dizia: «Este é o meu Filho muito amado, no
qual pus toda a minha complacência».

Ficarei feliz se acolher Jesus

