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Advento
Queridos animadores
esta proposta litúrgica do Advento seria
ideal fazê-la neste primeiro domingo de Advento. No entanto, se
isto não for possível a
mesma sugestão pode
ser realizada pelo grupo para depois em família se rezar noutro
domingo. Na eventualidade de não se poder realizar a atividade
domingo a domingo
também se pode fazer
toda a atividade num
só domingo.

Infância Missionária (infancia.opf.pt)

1
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O Advento é para todos os cristãos o início de um novo ano litúrgico, um tempo de espera e esperança.Todos os anos é como se fosse um novo começo a caminhar com Jesus.
Como atividade, para este ano, Obras missionárias pontifícias de Portugal, oferece esta
proposta para realizar com as crianças no grupo da IM, e poder ter uma continuidade
celebrativa reunidos em família e no pão de cada dia.
Este material pretende ser uma ajuda para viver em família este tempo litúrgico, alimentando o nosso compromisso missionário cada semana na mesa da família, em alguma das
refeições, vamos acender uma vela cada domingo junto a uma oração até chegar ao Natal
e, assim, preparar melhor o Nascimento do Menino Jesus.
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Tempo do Advento
São 4 domingos em que nos preparamos para a chegada de
Jesus no Natal!

No tempo do Advento
não se canta o Glória,
para que ressoe com
mais alegria na celebração do Natal

E a coroa do Advento?
A coroa do Advento
se compõe por 4 velas.
Em cada domingo
acende-se uma vela.
Até chegar ao Natal.
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Com o primeiro domingo
do advento comoeça um
novo ano litúrgico que só
terminará com a festa de
Cristo, Rei.

Qual é a cor da liturgia?
A cor da liturgia é roxo.
Igual à da Quaresma.
Por isso o Altar fica sem
adornos festivos
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Passo a Passo
1. O nosso objetivo é ajudar os pequenos da IM
a realizar um adorno de mesa para levar para
casa. Uma coroa de advento como utilizamos nas
paróquias neste tempo litúrgico e colocar no centro
da mesa em casa e juntos em família rezar unidos
antes ou depois do jantar, assim viveremos com
mais intensidade este tempo especial.
2. Isto como uma atividade de família missionária.
3. Cada animador vai ter preparado um modelo de
coroa pequena segundo as suas capacidades. AjudanForma da coroa: (circular) o amor de Deus
não tem princípio nem fim. O amor de Deus é
Eterno.
Ramos verdes: estamos unidos a Deus nosso Pai
que nos dá a Vida.
4 velas: quatro semanas que faltam para o Natal.
Tempo para refletir e preparar o Nascimento
de Jesus que é Luz que ilumina o mundo.

do para que cada pequeno faça uma coroa própria
para levar para casa. O modelo corresponde à criatividade de cada animador. (seria interessante pedir
ajuda a alguns pais nesta atividade).
4. Depois de fazer as nossas coroas o animador
vai entregar uma folha com as orações para cada
domingo a rezar em família.
5. Neste encontro o animador explica o porquê da
coroa e o que significa cada cor das velas. Pode ser
assim:
Significado das cores das velas:
Roxo: penitência, transformação.
Verde: esperança. O Verde que encontramos na
natureza, em toda a sua diversidade e nas suas
tonalidades.Verde da esperança para sermos
capazes de acolher Jesus.
Vermelho: paixão, vitalidade, confiança.
Branco: alegria. Como o sol: ilumina os nossos
dias mais tristes e dá-nos alegria para espalhar.
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Para partilhar cada domingo em casa:
Esta caminhada pretende estabelecer uma comunhão com toda a Igreja,
mas sobretudo uma caminhada com todas as famílias das crianças da IM.
A Luz, símbolo deste período, acompanhar-nos-á ao longo de todo este
percurso.A luz ajudar-nos-á a iluminar o nosso caminho. E com o caminho
iluminado mais facilmente encontraremos este nosso amigo Jesus. E também tu como Jesus podes tornar-te luz para as outras crianças e famílias,
anunciando a sua Palavra poderás fazer com que outras famílias e crianças
também conheçam Jesus e se tornem suas amigas. Aceitas este desafio?!
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Coroa do Advento
adorno para casa, adorno para a alma
ORAÇÃO
PARA CADA DOMINGO
1ª Semana Cor – roxo
Oração
Senhor, ensina-nos a acolher e a ser acolhedores dos nossos irmãos, a ser melhores
em casa, à semelhança de Jesus.
Queremos ser uma família aberta e
acolhedora. Uma família onde cada um
possa sentir-se companheiro de estrada e
ao mesmo tempo acolhido gratuitamente. AVE MARIA, CHEIA DE GRAÇA….
2ª Semana Cor – VERDE
Oração
Agradecemos-te Senhor porque simplesmente nos escolheste e nos enviaste
pelo mundo a falar de
ti. Agradecemos-te porque nos amas e nos fazes sentir amados. Todos confiamos em Ti: ajuda-nos a ouvir,
a olhar, a estar com as pessoas a fim de que elas possam ver-te refletido em nós. AVE MARIA, CHEIA DE
GRAÇA…
3ª Semana Cor - vermelho
Oração
Senhor Jesus ensina-nos a abrir os nossos olhos para que possamos acolher aqueles que estão à nossa volta,
na nossa família, mas também, tantos que no mundo vivem sós. Que a minha pequena oração me ajude a recordar que somos todos filhos do mesmo Deus Pai. Porque somos todos irmãos debaixo do mesmo céu. AVE
MARIA, CHEIA DE GRAÇA….
4ª Semana Cor - branco
Oração
Senhor Jesus, escolheste habitar no meio de nós e especialmente na nossa família. Ajuda-nos a fazer da nossa
coração e da nossa vida uma casa acolhedora na qual também haja espaço para ti e para todos. Torna-nos
capazes de olhar com simpatia cada pessoa que encontramos para que através da nossa amizade possa reconhecer-Te como o amigo mais precioso do mundo. AVE MARIA, CHEIA DE GRAÇA….

Infância Missionária (infancia.opf.pt)

4

