Datas

Referências bíblicas

Palavras-chave

Gestos simbólicos
- Apresentar o cabaz

1.ª Semana do
Advento
29 Nov

paroquial vazio.

“O Senhor vos faça crescer e
abundar na caridade uns para com
os outros e para com todos” (1 Ts

Acolhim

Ento

- Construir o cabaz
em família.
- Pastores

3,12)!

- Vara Bifurcada/
VERMELHO

“Tenho plena confiança de que

Esvaziar o cabaz familiar

2.ª Semana

Aquele que começou em vós tão

ou de grupo

do Advento

boa obra há-de levá-la a bom

06 Dez

termo, até ao dia de Cristo Jesus”

- João Baptista

(Fl 1,6)!

- Bússola/ AZUL

3.ª Semana

“Alegrai-vos sempre no Senhor; eu

do Advento

repito, alegrai-vos”

13 Dez

(Fl 4,4-7)

4.ª Semana

“Quando Isabel ouviu a saudação

do Advento

de Maria, o menino exultou-lhe no

20 Dez

seio” (Lc 1,41)!

Natal

Misericór

Dia

i

Alegr a

f

Con iança

para o cabaz paroquial.

- Visitar, sozinho ou em família, um amigo, um vizinho,
um doente, uma pessoa só.

- Mochila / Amarelo

Caminho, Verdade, Vida”!

Continuar a encher o

Confia!

cabaz paroquial

- Dedicar algum do tempo à oração confiante.

- Maria

- Experimentar o conforto e o consolo

- Chapéu / Verde

de um Deus que confia em ti.

em manjedoura.

“Como eleitos de Deus, santos e

bondade, humildade, mansidão e

- Disponibilizar-se para ajudar alguém.

Para ti, Cristo é

- ICTHUS PEIXE -Dirigent

27 Dez

Sê misericordioso!

- S. José

que é Cristo Senhor” (Lc 2,10-11)!

sentimentos de misericórdia, de

para partilhar a Ceia de Natal.

“Deus ama-te, Cristo veio por ti.

- Dar o Menino a beijar.

Família

sozinho (ou não tenha família)

Levar aos outros esta mensagem:

na cidade de David, um Salvador,

prediletos, revesti-vos de

- Procurar, dentro da comunidade, alguém que viva

cabaz paroquial

no cabaz transformado

Sagrada

se veja há muito tempo.

- Abertura da porta santa

uma grande alegria, que o será

i

Acolhe!
- Telefonar/marcar um encontro com alguém que não

Alegra-te!

- Colocar o Menino Jesus

Glor fica

(com algumas sugestões)

- Começar a encher o

“Não temais, porque vos anuncio

para todo o povo: nasceu-vos hoje,

Desafios para vivência semanal

- Na família, fazer da Ceia de Natal e do dia de Natal,
um grande momento familiar, pela alegria, pela
entreajuda, cada um fazendo-(se) um presente para
o(s) outro(s);

Dá!

Caridade

- Entregar

- Abdicar de algo material e colocá-lo no cabaz…

Luz da Paz de Belém

- Prestar atenção à família e àqueles que a rodeiam.

- Estrela

- Auxiliar aqueles que necessitam de ajuda

paciência” (Cl 3,12)!

nas pequenas tarefas do dia a dia.
Cuida!

“Entraram na casa, viram o
Epifania

Menino com Maria, Sua Mãe, e,

03 Jan

prostrando-se diante d’Ele,

- Dar o Menino Jesus
Presenç

a

adoraram-n’O” (Mt 2,11)!

a beijar.
- Magos
- Tenda

- Ir ao encontro de alguém
com quem nunca se teve coragem de dialogar.
- Sair da “zona de conforto” e tornar-se presente
daquele que, aparentemente, é mais frágil.
- Rezar pelos irmãos perseguidos, refugiados,
impedidos de adorar o Deus Menino em paz.
Entra!

Batismo do

“Tu és o Meu Filho muito amado:

Senhor

em Ti pus toda a Minha

10 Jan

complacência” (Lc 3,22)!

r

Po ta

Ir ao batistério como

- Redescobrir o Batismo

quem atravessa a porta

como porta de acesso à comunidade.

da misericórdia.

- Assumir o compromisso no seio desta comunidade,

- Pomba branca

como discípulo missionário.

- Concha e cantil

- Reler o Evangelho desta solenidade como uma
mensagem pessoal de Deus para cada um de nós.

EDIFICAR com S. Francisco de Assis, com Robin dentro da Lei. Esta proposta é uma dinâmica de Advento, por parte
da Assistência Regional para todos Agrupamentos da Diocese de Vila Real, neste ano de 2015. Pe. Ricardo Pinto

