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Natal
Epifania
Queridos animadores
Com a Epifania dámos
início ao tema do ano:
Agradecer.
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Natal
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Natal é tempo de festa e alegria. A Igreja celebra os mistérios da infância de Cristo. A
liturgia do tempo do Natal é marcada por 5 celebrações: Natal do Senhor; Festa da Sagrada Família; Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus; Solenidade de Epifania e Festa do
Batismo do Senhor.
Celebrar o Natal é celebrar o dom da vida manifestada no nascimento de Jesus em Belém.
Cristo, Luz da Vida, vem ilumina-nos com a Sua graça salvadora. É a luz de um novo tempo,
que nasce no nosso coração e deseja fazer morada definitiva em nós. Por isso a festa do
Natal é o ponto de partida para a nossa salvação realizada por Cristo.

Para partilhar com as crianças:
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Na Igreja Católica o Natal
é celebrado no dia 25 de
Dezembro. Na Igreja Ortoxa
o Natal é celebrado na festa
da Epifania.

Celebramos 5 acontecimentos importantes na vida de Jesus

Na missa do Galo e
na eucaristia do dia
de Natal cantamos o
Glória a Deus e beijamos a imagem de
Deus Menino.

5 acontemimentos:
1-Natal do Senhor
2- Festa da Sagrada Família
3- Solenidade de Santa Maria,
Mãe de Deus
4-Solenidade de Epifania
5- Festa do Batismo do Senhor

Qual é a cor da liturgia?
A cor da liturgia é o
Branco. Igual ao da
Páscoa. A encarnação e
ressurreição fazem parte
do mistério da Salvação.
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Oração de Natal
Convidar todas as famílias para no dia de Natal colocar o Menino Jesus no presépio e acender uma vela.Vela que é símbolo de Jesus, Luz do mundo, Em família rezar a seguinte oração:

Senhor
Senhor Jesus,
Jesus,
Obrigado
Obrigado pelo
pelo teu
teu Natal,
Natal, obrigado
obrigado por
por te
te fazeres
fazeres pequeno,
pequeno,
obrigado
obrigado pelo
pelo nosso
nosso mundo
mundo ee tudo
tudo oo que
que nele
nele existe,
existe, obrigaobrigado
do pela
pela família
família reunida,
reunida, obrigado
obrigado por
por cada
cada pessoa.
pessoa.
Senhor,
Senhor, em
em tudo,
tudo, obrigado.
obrigado.
Senhor
Senhor Jesus,
Jesus,
Neste
Neste Natal
Natal pedimos-te
pedimos-te por
por todos
todos os
os que
que sofrem,
sofrem, pelos
pelos que
que
se
se sentem
sentem abandonados,
abandonados, perdidos,
perdidos, tristes,
tristes, pelos
pelos que
que passam
passam
fome
fome ou
ou vivem
vivem em
em Guerra.
Guerra.Neste
Neste Natal,
Natal,Senhor,
Senhor,não
não queremos
queremos
esquecer
esquecer ninguém.
ninguém.
Senhor
Senhor Jesus,
Jesus,
Nasceste
Nasceste para
para todos
todos ee gostámos
gostámos de
de poder
poder ter
ter todos
todos presentes
presentes
na
na nossa
nossa oração,
oração, àà volta
volta da
da nossa
nossa mesa.
mesa.
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Epifania
Solenidade da Epifania
Celebramos agradecidos a festa da Epifania, da manifestação do Senhor aos Magos do Oriente. Como
os Magos também nós queremos deixar-nos conduzir pela estrela da fé que nos ilumina aqui e agora,
pois quem nos convida a esta celebração é o Senhor, “a luz que vindo a este mundo ilumina todo o
homem”. É a festa que chama toda a Igreja e cada um de nós a ser epifania, manifestação para todos
os homens, do nosso tempo, do Menino nascido em Belém.
Os presentes dos Magos podem parecer estranhos a um primeiro olhar, mas ensinam-nos a reconhecer a Deus na pequenez do Menino Jesus.
Quando nasce uma criança, é costume os familiares e amigos mais próximos demonstrem o seu afeto
e estima com presentes diversos: roupinhas e sapatinhos para agasalhar o bébé.
Mas, quando o Menino Jesus nasceu em Belém, os primeiros presentes que recebeu, de três magos,
não foram nada comuns. O Evangelho diz que Magos vindos do Oriente, “abrindo seus tesouros,
ofereceram-lhe como presentes: ouro, incenso e mirra” (Mt 2, 11).

Para partilhar com as crianças:
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O ouro simboliza
a realeza de Jesus.
(O Ouro era sinal da
riqueza que só um
rei tinha)

Preces
Peçamos a Deus que se nos manifestou em Jesus Cristo por meio de
uma estrela, e digamos:
Que todos os povos vejam a
tua Luz.
• Que todos os homens conheçam
Jesus Cristo. Oremos ao Senhor.
• Que se multipliquem os missionários, verdadeiras testemunhas da luz
do Evangelho. Oremos ao Senhor.
• Que prevaleçam entre todos os
povos relações de justiça e solidariedade. Oremos ao Senhor.
• Que todos possamos crescer na
fé para levar a luz de Cristo às famílias, e a todos os nossos ambientes.
Oremos ao Senhor.
Senhor, que nesta festa da
Epifania todos os povos vejam
os sinais luminosos do vosso
amor. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo…

O incenso simboliza a
divindade de Jesus .
(O incenso era usado
nos sacrifícios a Deus)

E a mirra simboliza a
humanidade de Jesus (A
mirra é um perfume que
embalsama os corpos
dos mortos)

Oração
Queremos AGRADECER.
Este é o lema para todo este ano.
Agradecer e partilhar com a força e
a generosidade de todos. A missão
tem muito para agradecer. Mesmo
que seja pequenino como o dedo
mindinho, o coração abre-se em
oferenda para as crianças da Ásia.
Os nossos dons da Infância Missionária ajudarão as crianças na Mongólia e na Síria.
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