
DINÂMICA 
DE ADVENTO & NATAL
2020

PARÓQUIA DE ESPINHO

NA TUA CASA, UM PRESÉPIO PARA O MUNDO INTEIRO



02/Domingo de Advento

UM CAMINHO  PARA DEUS 
  SER CASA

A porta de saída da minha casa dá para a entrada 
da estrada. Fiz da rua a minha casa. Não mais uma 
divisão. Na rua, a casa não possui compartimentos. 
Ali todas as vozes se unem para que o deserto se 
encha de notícias. Hoje, na rua, a notícia corre 
mais rápida que o vento e leva na frente  
os corações desamparados. Passa de esquina  
em esquina e a notícia faz-se firme. No deserto  
a voz brada e os corações estremecem. A voz entra 
na cidade? Todos temos uma casa, a cidade.  
A cidade é o espaço da encarnação. Deus escuta 
a cidade. Passa e fala nas ruas sem sentido.  
Um Deus desagasalhado. Onde sentes o vazio  
da falta da Palavra. E aqui a Palavra ganha 
densidade e a cidade se faz tua.



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 nós acendemos estas duas velas. 
Agora a nossa rua fica mais iluminada 
Com os corações mais disponíveis para Vos acolher.

Ilumina o caminho que nos leva até Vós. 
Só em Vós encontramos um abrigo 
Para todos os que procuram viver como irmãos.

Todos: Amén

(Acendem-se duas velas)

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

Palavras do Evangelho segundo São Marcos

Apareceu João Baptista no deserto, a proclamar um baptismo de 
penitência para remissão dos pecados. Acorria a ele toda a gente 
da região da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram 
baptizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. 

(Mc 1,4-5) 

Para refletir

(6) Nos nossos Presépios, costumamos colocar muitas figuras 
simbólicas. Em primeiro lugar, as de mendigos e pessoas que não 
conhecem outra abundância a não ser a do coração. Também estas 
figuras estão próximas do Menino Jesus de pleno direito, sem que 
ninguém possa expulsá-las ou afastá-las dum berço de tal modo 
improvisado que os pobres, ao seu redor, não destoam absolutamente. 
Pelo contrário, os pobres são os privilegiados deste mistério e, muitas 
vezes, aqueles que melhor conseguem reconhecer a presença de Deus 
no meio de nós.

(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

• Um deserto em casa, onde faltam palavras de amabilidade. Usar as 
expressões: com licença, desculpa e obrigado para semear vida no 
deserto;

• Todos os dias ler um pouco do evangelho da infância de Jesus 
Segundo São Lucas;

• Um filme para a catequese da infância: À procura de Nemo
• Um filme para a catequese da adolescência: As crianças de Windermere
• Música para o Advento: Belive de Andrea Bocelli; The Tallis 

Christmas Mass (Missa puer natus este nobis); Silvestrov: 4 Spiritual 
Songs (Christmas Song)

• Uma oração em Família: coroa de Advento ou... 
• Colocar o burrinho no Presépio;

Desafios para a missão da comunidade catequética 

• Um Presépio para os avós ou para alguém que está só; 
• Iniciar a preparação do terreno para fazer o Jardim;




