
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catequese 

Paróquias da Lombada e Santa Cruz 
 

Caminhada do Advento 2014 

 

“Família, berço de luz” 
“A família que vive a alegria da fé, comunica-a 

espontaneamente, é sal da terra e luz do mundo, é fermento 

para toda a sociedade” 

Papa Francisco 
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PAZ 

APRESENTAÇÃO 

Uma parte do mundo vai parar celebrar o Natal. Natal 
fala-nos de paz, de amor, de encontro em família, de 
celebração, de luz… 

Para nós, cristãos, a celebração do Nascimento de Jesus é 
preparada nas quatro semanas que antecedem a Festa de Natal. 
Advento, do latim “adventus” significa vinda, chegada, a vinda 
de Cristo para viver entre os homens e mulheres de toda a 
terra. 
  A caminhada que propomos pretende ser uma ajuda para 
as famílias no sentido de caminharem com os seus filhos ao 
longo do tempo que antecede o Natal.  

Os símbolos de advento indicam o caminho para a luz. 
Nesta proposta privilegia-se o símbolo da estrela e a coroa do 
advento.  

 
 
 
 
 
 

 
O cristão, pelo seu testemunho e estilo de vida, deve ser capaz de 
fazer brilhar a «luz» da caridade, pois como aconteceu com os 
Magos, os outros segui-los-ão até Jesus. Com efeito, no meio de 
tantas «estrelas» cadentes que nos levam a lado nenhum que, neste 
Natal e no tempo que o prepara, brilhemos para que muitos, dos 
que nos rodeiam, possam viver esse encontro com o Salvador do 
mundo, o Deus Menino nascido em Belém. 
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           Informações:  

 No dia 28 de dezembro será comemorado o dia da Sagrada 

Família. Os catequizandos são convidados a participar na 

troca dos postais por eles elaborados. 

 No dia 3 de janeiro celebra-se o Natal do Irmão Doente, em 

Santa Cruz. A Celebração terá início às 14h e 30min.  

 

www.paroquiadalombada.wordpress.com 
 
www.facebook.com/paroquiadalombada.com 
 

paroquiadalombada@gmail.com 
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Natal do Senhor 

Dia Horário 

24 de dezembro Auto de Natal às 21h seguido de Eucaristia – 
Missa do Galo 

25 de dezembro Eucaristia às 10h 45min 

26 de dezembro Eucaristia às 10 horas 

28 de dezembro Dia da Sagrada Família 
Eucaristia às 10 horas 

1 de janeiro Eucaristia às 10 horas 

 
ESPERANÇA 

 AMOR 

 
CONFIANÇA 

http://www.paroquiadalombada.wordpress.com/


 

        Informações: 

 Recolha de géneros alimentícios dia 14 de dezembro. O 

ofertório deste dia será para a elaboração de cabazes para 

entregar às famílias mais necessitadas da nossa paróquia. 

 Confissões para a catequese e restantes paroquianos, dia 19 

de dezembro, das 18h30 às 20h30min. 

 Encerramento da catequese dia 20 de dezembro, pelas 

15horas, com a exibição do filme “Maria de Nazaré”. 

Convida-se todos os paroquianos à visualização deste filme. 
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CONCRETIZAÇÃO PRÁTICA:  

 Na sala de catequese: Semanalmente: reflexão do 
Evangelho, com orientação disponível no guião. 
Elaboração de uma estrela por grupo de catequese que 
será colocada no pinheiro de Natal da igreja. 
Entrega na igreja, da folha da tarefa semanal. No 3º 
domingo - ofertório a favor das nossas famílias 
necessitadas. As crianças partilharão géneros alimentícios 
que serão posteriormente entregues à ACR - Ação 
Católica Rural, para a elaboração de cabazes a distribuir 
pelos irmãos necessitados. 

 Na Igreja, a Coroa de Advento será colocada à frente da 
assembleia. É o sinal-guia do itinerário de preparação 
para o Natal. O ato de acender as velas será no início da 
Celebração Eucarística, e é acompanhado de leitura de 
introdução que consta no guião. Será colocada uma 
estrela na igreja que nos encaminhará semana a semana 
para a luz que é Jesus. 

 Em casa, as famílias fazem as leituras propostas e a tarefa 
semanal. No 3º domingo é proposto que as crianças 
entreguem os seguintes bens alimentares, tanto quanto 
possível: 

 Leite, cereais, massa, arroz, 
 enlatados, brinquedos, outros... 

 

No dia 28 de dezembro, as famílias são convidadas a 
participarem na eucaristia. Será celebrado o dia da 
Sagrada Família. Haverá uma troca de postais elaborados 
pelas famílias.                                                                                                      
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                                                  Missas do Parto 

Dia     Local Horário 

15 de dezembro Capela de São Pedro 19h 30min 

16 de dezembro Centro de Oração 19h 30min 

17 de dezembro Capela de São Pedro 19h 30min 

18 de dezembro Centro de Oração 19h 30min 

19 de dezembro Capela de São Pedro 19h 30min 

20 de dezembro Centro de Oração 19h 30min 

21 de dezembro Capela de São Pedro 8h 

22 de dezembro Centro de Oração 19h 30min 

23 de dezembro Capela de São Pedro 19h 30min 



I Domingo do Advento 
 

Texto bíblico:   
Disse Jesus aos seus discípulos: «Acautelai-vos e vigiai,  
porque não sabeis quando chegará o momento. O  
que vos digo a vós, digo-o a todos: Vigiai!». 

        Marcos 13, 33-37 

Partilha:   

Vigiar é reparar, estar alerta, estar atento ao que se passa e que precisa 
da nossa ação ou da nossa ajuda… Quando Jesus diz: «Acautelai-vos, vigiai…» 
quer que o nosso coração esteja em paz e que seja capaz de alargar essa paz 
àqueles que nos rodeiam. Assim, estaremos preparados para O receber.  

Na Igreja:  
Enquanto se acende a 1ª vela é lida a seguinte Introdução: 
 

Em clima de fé e alegria queremos iniciar o Advento e o Ano Litúrgico. 
Neste domingo, acenderemos a primeira vela do Advento de cor roxa, que 
simboliza a nossa atitude de vigilância, conversão, espera, paz e abertura para o 
Senhor que virá. 

Senhor, acendemos esta luz como alguém que acende a sua lâmpada para sair, na 
noite, ao encontro do Amigo que vem. 

Nesta 1.ª semana do Advento queremos levantar-nos para Te receber 
preparados e com alegria. 

Queremos estar vigilantes porque Tu trazes a Luz mais clara, a Paz mais 
profunda e a Alegria mais verdadeira. 

Vem, vem, Senhor Jesus! 

Na Catequese: 
 Refletir sobre o Evangelho, com as crianças, sensibilizar para a atitude 
esperada. Colar a palavra da semana numa das pontas da estrela do grupo. 

Em Casa: 
1. Pensar em palavras de paz e escrevê-las, ou desenhar, na folha, algo que 
signifique a paz. Trazer a folha na próxima semana. 
2. Fazer as leituras indicadas e REZAR, TODAS AS NOITES ANTES DE DORMIR, por 
todas as crianças que não conhecem Jesus e, portanto não O esperam. 
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NATAL DE JESUS – LUZ DA LUZ  
 
 

Jesus nasceu em Belém, muito longe 
de Nazaré, aldeia onde viviam Maria e José. 
Não teve um berço, mas sim uma 
manjedoura cheia de palha. Jesus vem 
também para os mais pobres, os que vivem distantes de suas casas, de 
suas famílias, os que são rejeitados como os pastores do seu tempo.  

Hoje não há muitos pastores, porém há muitas pessoas que são 
rejeitadas…  

Durante quatro semanas, as estrelas mostraram o caminho da 
paz, do amor, da confiança e da esperança. Foi como que a preparação 
de um berço para acolher Jesus. 

Todos nós, maiores ou mais pequenos, somos algo parecidos 
com as estrelas que fomos apresentando nesta campanha. Muitas vezes, 
temos necessidade de alguém que nos ajude a conservar o nosso brilho. 
Na noite de Natal, fazemos muitas vezes o propósito de sermos 
melhores, de pensarmos mais naqueles que precisam de amor, de pão 
para comer, de brinquedos, de casa para morar, de saúde, etc…  

Podemos fazer com que o Natal não dure só um dia, mas sim que 
se prolongue por todo o ano, acolhendo e ajudando os que precisam do 
nosso gesto de ajuda, de escuta, de carinho, de orientação… que hoje 
simbolizamos com a luz verdadeira de uma estrela.  
 

Oração 
Que magnífico dia! Feliz aniversário, para Ti, Jesus! 

Porque me preparei, este Natal será diferente.  
Vou lembrar-me do significado das estrelas apresentadas, em 

especial da estrela do amor, que hoje me trouxeste de modo mais 
carinhoso, através do Teu nascimento. O meu coração está cheio de 

alegria, de paz e de esperança. 
Este é o meu presente para Ti! 

Um Feliz Natal para todos! 
  12 



Celebramos a Palavra de Deus para cada dia: 

Dia Leituras 
21 de dezembro 

 
IV Domingo 

Advento 

2º livro de Samuel 7,1-16  
Salmo 88(89)    
Cantarei eternamente as misericórdias 
do Senhor 
Carta aos Romanos16, 25-27 

Evangelho São Lucas 1, 26-38 
“Eis a escrava do Senhor; faça-se em 
mim segundo a tua palavra.” 

22 de dezembro 1º livro de Samuel, 24-28 
Salmo 1º livro de Samuel 2,1-8 
Evangelho São Lucas 1,46-56 

23 de dezembro Malaquias 3,1-24 
Salmo 24 (25) 
Evangelho São Lucas 1, 57-66 

24 de dezembro 2 livro de Samuel 7,1-16 
Salmo 88 (89) 
Evangelho São Lucas 1,67-79 

25 de dezembro 
 

NATAL 
 

Isaías 62, 1-5 
Salmo 88 (89) 
Actos dos Apóstolos 13, 16-25 
Evangelho São Mateus  1, 1-25 
 A Virgem conceberá e dará à luz um 
Filho, que será chamado “Emanuel”. 

26 de dezembro 
 

S. Estevão 

Actos dos Apóstolos 6,8-59 
Salmo 30 (31) 
Evangelho São Mateus 10,17-22 

 

Preparar o postal para trocar na missa, dia 28 de dezembro. 
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Celebramos a Palavra de Deus para cada dia: 

Dia Leituras 
30 de novembro 

 
I Domingo Advento 

Isaías 63,16-64 
Salmo 79Senhor, nosso Deus, fazei-nos 
voltar, mostrai-nos o vosso rosto e seremos 
salvos. 

1ª Carta aos Coríntios 1,3-9 

Evangelho de São Marcos 13,33-37 
Acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis 
quando chegará o momento. 

1 de dezembro 
 

Isaías 4,2-6 
Salmo 121 
Evangelho São Mateus 8,5-11 

2 de dezembro Isaías 11,1-10 
Salmo 71 
Evangelho São Lucas 10,21-24 

3 de dezembro 
 

São Francisco Xavier 

Isaías 25,6-10 
Salmo 22 
Evangelho São Mateus 15,9-37 

4 de dezembro 
 

São João Damasceno 

Isaías 26,1-6 
Salmo 117 
Evangelho São Mateus 7,21-27 

5 de dezembro 
São Martinho, de 

Dume, São Frutuoso 
e São Geraldo 

Is 29,17-24 
Salmo 26 
Evangelho São Mateus 9,27-31 

6 de dezembro Isaías 30,19-26 
Salmo 146 
Evangelho São Mateus 9,35-10,1-8 
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II Domingo do Advento 
 

Texto bíblico  

Está escrito no profeta Isaías: «Vou enviar à tua frente o meu 
mensageiro, que preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o  
caminho do Senhor, endireitai as suas veredas’». Apareceu João Baptista no deserto, a 
proclamar um batismo de penitência para remissão dos pecados. 

Marcos 1, 2-4 

Partilha  
 João Baptista é a voz que desafia os ouvintes a preparar o caminho do Senhor. 
João Baptista diz: «Endireitai as veredas…» o que significa suprimir todos os obstáculos 
que nos impedem de avançar e nos fazem tropeçar. Converter-se é mudar de vida com o 
desejo de ser melhor. 
 

Na Igreja:  
Enquanto se acende a 2ª vela é lida a seguinte Introdução: 

Neste segundo domingo do advento acenderemos a segunda vela 
da coroa do advento de cor roxa que representa o nosso desejo de 
conversão, de mudança de vida e arrependimento dos nossos pecados e a 
nossa atitude de prepararmos o caminho do Senhor que veio, vem e virá. 

 

Senhor, ao acender estas velas, lembramos hoje, os teus Profetas. 
Eles mantinham acesa a esperança do teu Povo no meio de todas as trevas, 

comunicando-lhes a luz da tua Palavra. 
Abre, Senhor, os nossos ouvidos para escutarmos a voz que nos chama a 

preparar os teus caminhos e a remover da nossa vida tudo quanto nos 
impede de nos aproximarmos verdadeiramente de Ti e dos nossos irmãos. 
Desejamos ter o nosso coração preparado para celebrar o Natal com amor. 

Vem, vem Senhor Jesus! 
Na Catequese:  
Refletir sobre o Evangelho, com as crianças, sensibilizar para a atitude esperada. 
Colar a palavra da semana numa das pontas da estrela do grupo. 

Em casa: 
1. Escrever o nome ou desenhar, na folha, um familiar ou amigo de quem gostes 
muito. Trazer a folha na próxima semana e um bem alimentar para partilhar. 
2. Fazer as leituras indicadas e REZAR, TODAS AS NOITES ANTES DE DORMIR, o ato 
de contrição pedindo perdão a Deus pelas más palavras e más ações.           
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IV Domingo do Advento 
 

Texto bíblico: 
“Alegra-te, Maria, cheia de graça, 
 o Senhor está contigo…”  Lucas , 28 
 

Partilha 
O Natal está tão perto que quase o podemos tocar.  
A esperança está tão madura que é quase uma realidade.  
É aí, Senhor, entre a realidade e a esperança que queremos pôr os nossos 
corações como Maria. Que tu os enchas de luz. Luz que reflete a tua 
Presença no mundo. Que Maria, mãe da esperança, abençoe o nosso 
Advento. 

Na Igreja:  

Em cada domingo do advento acendemos uma vela para marcar os passos 
da nossa preparação para acolher o Salvador. 
Hoje, vamos acender a quarta e última vela roxa da coroa do advento. 
Que estas velas acesas incentivem a nossa conversão, a nossa vigília e a 
nossa alegre expectativa da chegada definitiva da Luz ao mundo. 

Senhor, escolheste Maria para ser a mãe de Jesus, e confiaste os dois a José. 
Como Maria e José, eu Te digo SIM, porque sei que também sou um teu filho 

amado. Quero fazer parte do Teu projeto e crescer na paz, no amor, na 

confiança e na esperança. Senhor, estou preparado e cheio de esperança. 

Vem, vem eu Te espero. 

Na Catequese: 
Refletir sobre o Evangelho, com as crianças, sensibilizar para a atitude esperada. 
Colar a palavra da semana numa das pontas da estrela do grupo. 
 

Em Casa: 
1. Escrever uma mensagem de esperança para alguém que esteja triste ou 
doente.  
2. Rezar, antes de dormir, por aqueles que não fazem a vontade de Deus.  
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ESPERANÇA 

 



Dia 8 de dezembro-Festa da Imaculada Conceição 

Padroeira de Portugal 

Dizem que Deus pode tudo. Mas Deus faz muito pouco sem a 

nossa colaboração. Um Deus que é amor, prefere antes ter parceiros e 

colaboradores do que destinatários. E por isso, a todos os homens e 

mulheres de fé, Deus pede ajuda. A Maria de Nazaré e a ti. 

Conta comigo, Senhor. 
Estou aqui para o que for preciso. 

Como Maria de Nazaré, estou 
disponível para deixar de lado os meus 

esquemas, os meus projetos, 
a minha tranquilidade. 

E abraçar radicalmente a tua 
vontade. 

 

Deus precisa que as nossas famílias, à 

imagem do que fez Maria, também deem o 

seu sim. As famílias são chamadas a praticar 

atitudes e cultivar sentimentos que as levem 

no caminho para a santidade. 

A melhor educação que se pode proporcionar numa 

família é aquela que cultiva um clima de oração que conduz 

ao amor, paz, confiança e esperança. Era assim o ambiente da 

família de Nazaré onde “o Menino crescia em sabedoria, em 

estatura e graça”. Lucas 2,52 
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Celebramos a Palavra de Deus para cada dia: 

Dia Leituras 
7 de dezembro 

 
II Domingo 

Advento 

Isaías 40,1-11 
Salmo 84 Mostrai-nos, Senhor, a vossa 
misericórdia. 

2ª Carta de São Pedro 3,8-14 

Evangelho São Marcos 1,1-8 

8 de dezembro 
Festa da 

Imaculada 
Conceição 

Génesis 3,9-20 
Salmo 97 O Senhor fez maravilhas 

Carta aos Efésios 1,3-12 
Evangelho São Lucas 1,26-38 Eis a 
escrava do Senhor; faça-se em mim 
segundo a tua palavra. 

9 de dezembro Isaías 40,1-11 
Salmo 95 
Evangelho São Mateus 18,12-14 

10 de dezembro Isaías 40,25-31 
Salmo 102 
Evangelho São Mateus 11,28-30 

11 de dezembro 
 

 

Isaías 41,13-20 
Salmo 144 
Evangelho São Mateus 11,11-15 

12 de dezembro 
Nossa Senhora 
de Guadalupe 

Isaías 48,17-19 
Salmo 1 
Evangelho São Mateus 11,16-19 

13 de dezembro 
 

Santa Luzia 

Bem Sira 48,1-11 

Salmo 79 
Evangelho São Mateus 17,10-13 
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III Domingo do Advento 

Texto bíblico  

Apareceu um homem enviado por Deus, chamado 
 João.  Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz.  
Ele declarou: «Eu sou a voz do que clama no deserto” 
                                                                                               João 1,6-8 
Partilha: João Baptista veio para dar testemunho da luz. Ele é um homem justo, que 
tem esta atitude de declarar que é em Jesus que todos devem fixar o seu olhar: só Jesus é 
a verdadeira luz do mundo. Devemos ter confiança em Jesus. Não há melhor maneira de 
manifestar a nossa gratidão a Deus e aos homens, do que aceitar tudo com confiança e 
com alegria. Continuemos a confiar em Jesus e a darmo-nos aos outros, pelo amor que 
nos une a Ele. Que a nossa força não seja outra, que a alegre confiança em Jesus. 
Viveremos felizes e em paz. 
Na Igreja:  
Enquanto se acende a 3ª vela é lida a seguinte Introdução: 

O III domingo do advento é um convite à alegria e ao júbilo pela 
aproximação da chegada do Senhor. Hoje acenderemos a terceira vela da 
coroa do advento de cor rosa. Cada vez que acrescentamos uma vela, 
notamos que o Natal está mais próximo e o nosso coração se enche de 
alegria, pois o Senhor, o nosso Deus, está a chegar, esta já muito perto de 
nós. 

Senhor, ao acender estas velas,  

pedimos-Te que reacendas em nós o lume novo do teu Espírito. 

Que Ele nos ensine, mais uma vez, os gestos fecundos da compreensão, da 
confiança e da partilha: nos torne firmes nos caminhos da justiça e nos dê a 

saborear a alegria e a paz de que Tu és a Fonte para sempre. 
Vem, vem Senhor Jesus! 

Na Catequese: Refletir sobre o Evangelho, com as crianças, sensibilizar para a 

atitude esperada. Colar a palavra da semana numa das pontas da estrela do 
grupo. Entregar os géneros alimentícios no ofertório da eucaristia.  

Em casa: 
1. Escreve o nome ou desenha alguém que não tenha amigos e que precisa da tua 
confiança.  
2. Rezar, todas as noites antes de dormir, pelos que vivem sós e sem o apoio de 
ninguém.  
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Celebramos a Palavra de Deus para cada dia: 

Dia Leituras 
14 de dezembro 

 
III Domingo 

Advento 

Isaías 61,1-11  
Salmo Evangelho São Lucas 1,46-
54A minha alma exulta no Senhor. 
1ª Carta aos Tessalonicenses 
5,16-24 
Evangelho São João 1,6-28 Veio 
como testemunha, para dar 
testemunho da luz. 

15 de dezembro Números 24,2-17 
Salmo 24 
Evangelho São Mateus 21,23-27 

16 de dezembro Sofonias 3,1-13 
Salmo 33 
Evangelho São Mateus 21,28-32 

17 de dezembro Génesis 49,2-10 
Salmo 71 
Evangelho São Mateus 1,1-17 

18 de dezembro 
 

 

Jeremias 23,5-8 
Salmo 71 
Evangelho São Mateus 1,18-25 

19 de dezembro 
 

 

Juízes 13,2-25 
Salmo 70 
Evangelho São Lucas 1,5-25 

20 de dezembro Isaías 7,10-14 

Salmo 23, 1-6 
Evangelho São Lucas 1,26-38 
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CONFIANÇA 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


