
DINÂMICA 
DE ADVENTO & NATAL
2020

PARÓQUIA DE ESPINHO

NA TUA CASA, UM PRESÉPIO PARA O MUNDO INTEIRO



NA TUA CASA, UM PRESÉPIO 
PARA O MUNDO INTEIRO
Deus é o amante silencioso. Bate à porta e não sentes. Bate à janela e não vês. Apresenta-se a todos os hóspedes, não força, 
e recebe todos. Não tem quem o acolha. Pode ser em tua casa? Agora… hoje… Precisas de aprender a fazer Presépio.  
Em casa? Sim, claro. Principalmente neste tempo de pandemia. Um Presépio não pode estar confinado.  
Faz da tua casa um presépio para o mundo inteiro. 

O nosso convite para o Advento é para que faças caminho para casa e de casa para o mundo inteiro. Este é hoje o Presépio. 
O Presépio veio para salvar o mundo. Hoje precisamos de voltar ao mundo para salvar o Presépio. Salvar? Deixemos de ter 
presépios só nas estantes ou prateleiras da casa. Não se faça só naquele canto onde todos vão deixar as suas prendas.  
O Presépio acontece no meio do mundo e para o mundo. Precisa de vida. As personagens do presépio têm nome, história 
e mundo. Estão vivas. Têm carne. Deus encarnou. 

O mundo é o presépio e todas as vidas fazem o presépio do Deus que procura a Humanidade na Sua solidão.

Um convite: com a pintura aprende a fazer da tua casa o Presépio. Deixamos aqui o Retábulo “Portinari” de Hugo van der 
Goes. Portinari foi o doador desta obra, colocando-se a ele e à sua família como personagens do Presépio, homenageando 
Jesus Menino. O mundo da família Portinari foi transformado/ incluído num Presépio. 

Nesta Natividade os anjos têm uma missão fundamental, além de anunciarem o nascimento do Messias, assinalam as três 
Missas de Natal. Nelas fazemos memorial dos três nascimentos do Salvador: a sua geração misteriosa no seio do Pai;  
o seu nascimento na carne, no seio de Maria; o seu nascimento no coração de cada homem, evocado pelos pastores.  
Este último nascimento é o nosso grande objetivo desta caminhada. 

Os anjos que estão sobre a manjedoura são os anjos da Missa da noite, o canto do galo, e cantam o nascimento eterno do 
Verbo de Deus. Os anjos em torno da Virgem e do Menino celebram a Missa da aurora, e com ela o nascimento de Cristo  
na humildade da carne. Ao terceiro nascimento fazem referência os anjos que, chamando os pastores, voam sobre o cenário. 
A missa do dia é a terceira. Os hábitos quase monacais dos anjos convidam os fiéis à vigilância e à sobriedade, para Jesus 
nascer nos seus corações



01/Domingo de Advento

   UM POVO A CAMINHO 
   PARA SER CASA DE DEUS

Todas as ruas da minha cidade se cruzam e não 
são tão retas quanto parecem.  Assemelham-se 
às vidas. As ruas da minha cidade são feitas 
de homens. Homens que acreditam ser possível 
encontrarem-se e fazerem uma casa. Diferente.  
Há homens que perderam o seu andar  
e (des)andaram. Já não sabem fazer caminhos.  
Quem não caminha, não constrói. Senta-se nos 
dias sem portas. Fazer Presépio abre a porta  
da rua e faz casa comum. Procuro um Deus que 
ande na rua com os que choram. Desamparados. 
Um Deus maltrapilho. Oleiro de barro que  
na mão modela ruas para homens novos.  
Uma casa para todos.



Oração da Coroa de Advento

Mãe/Pai: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Todos: Amén.

Acender da vela 

Mãe/Pai: 

Senhor, Tu vens ao nosso encontro 
e o Teu nascimento acontece no mundo, 
ainda não sabemos onde,  
mas está acontecer nas ruas da cidade   
nas casas mais escurecidas pela tristeza. 

Ilumina, Senhor, os nossos corações, 
Para que, vigilantes, se prontifiquem a acolher-Vos. 
Hoje o presépio constrói-se na rua 
E a porta de saída da minha casa 
É porta de entrada no Teu Presépio, 
Senhor

Todos: Amén

(Acende-se a vela)

Todos: Vem, Senhor Jesus, e ilumina as nossas vidas e faz-nos 
vigilantes para Vos acolher sempre.

Palavras do Evangelho segundo São Marcos

Disse Jesus aos seus discípulos: «Acautelai-vos e vigiai, porque não 
sabeis quando chegará o momento. Será como um homem que partiu 
de viagem: ao deixar a sua casa, deu plenos poderes aos seus servos, 
atribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou ao porteiro que vigiasse.
Vigiai, portanto, visto que não sabeis quando virá o dono da casa..

(Mc 13,33-35) 

Para refletir

(4) Pensemos nas vezes sem conta que a noite envolve a nossa vida. 
Pois bem, mesmo em tais momentos, Deus não nos deixa sozinhos, 
mas faz-Se presente para dar resposta às questões decisivas sobre o 
sentido da nossa existência: Quem sou eu? Donde venho? Por que nasci 
neste tempo? Por que amo? Por que sofro? Por que hei de morrer?  
Foi para dar uma resposta a estas questões que Deus Se fez homem. 
A Sua proximidade traz luz onde há escuridão, e ilumina a quantos 
atravessam as trevas do sofrimento (cf. Lc 1, 79). 
Merecem também uma referência as paisagens que fazem parte do 
Presépio; muitas vezes aparecem representadas as ruínas de casas 
e palácios antigos que, nalguns casos, substituem a gruta de Belém 
tornando-se a habitação da Sagrada Família... Aquelas ruínas são 
sinal visível sobretudo da humanidade decaída, de tudo aquilo que 
cai em ruína, que se corrompe e definha. Este cenário diz que Jesus é 
a novidade no meio dum mundo velho, e veio para curar e reconstruir, 
para reconduzir a nossa vida e o mundo ao seu esplendor originário.

(Papa Francisco, O sinal admirável)

Pai Nosso

Mãe/Pai: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.

Todos: Amén

Desafios para a missão da comunidade

• Bênção das chaves de casa; 
• Um filme para a catequese da infância: À procura de Nemo
• Um filme para a catequese da adolescência: As crianças de Windermere
• Uma oração em Família: coroa de Advento ou …
• Uma partilha de géneros alimentares para a Cantina Social da 

comunidade;
• Bênção das grávidas 08 de Dezembro às 10:30;
• Colocar a Imagem da vaquinha no presépio;

Desafios para a missão da comunidade catequética 

• Infância - Desenho do Presépio em catequese e com as famílias 
para colocar à janela; 

• Adolescência – planeamento de um jardim na Casa da Juventude;


