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Enquadramento geral 

O presente ano pastoral será marcado pela realização da Jornada Mundial 
da Juventude Lisboa 2023. Teremos o privilégio de acolher este grande 
acontecimento no qual participarão milhares de jovens de todo o mundo e 
ao qual também as famílias e crianças se querem associar.  Quem nos guia 
é Maria que, depois do seu “sim” se levanta e parte apressadamente (cf. Lc 
1, 39). Esta proposta pretende levar as famílias da nossa comunidade a 
“imitar” os gestos de Maria, dizendo “sim” a Deus e partindo em missão. 

 

O que se pretende?  

Celebrar e viver os tempos litúrgicos de Advento e Natal, imitando Maria na 
disponibilidade, no serviço e no anúncio. 

 

O que se propõe?  

Para a vivência dos tempos litúrgicos de Advento e Natal 2022, propõe-se 
um percurso com as famílias das crianças da catequese da infância que lhes 
proporcione a vivência da celebração do nascimento de Jesus, seguindo o 
exemplo de fé, disponibilidade, acolhimento e de missão de Maria.  

Este percurso consta de 4 momentos:  

1. Encontro com pais e filhos, na comunidade, na primeira semana do 
Advento;  

2. Liturgias familiares em casa e partilha na comunidade, durante as 
restantes semanas do tempo de Advento; 

3. Liturgia familiar de Natal em casa e ações de missão, durante o tempo de 
Natal; 

4. Partilha do caminho feito com a comunidade, na solenidade da Epifania. 



   

 

1. Encontro com pais e filhos, na comunidade 

O encontro com pais e filhos ocorre na primeira semana do Advento e tem 
como título “Maria, levantou-se e partiu apressadamente”. 

Previamente, os catequistas convidam os pais/educadores ou familiares 
mais próximos que residam com as crianças para estarem presentes no 
encontro com os seus filhos/educandos. 

O convite pode ser feito: 

- Oralmente; 

- Em suporte de papel, com ou sem a ajuda das crianças; 

- Em formato digital. 

No final do encontro é entregue a todas as famílias das crianças do grupo, o 
guião para a vivência familiar dos tempos de Advento e Natal, em suporte 
de papel ou digital. Entrega-se, também, uma pegada a  cada família ou 
pede-se às famílias que desenhem uma pegada com base no pé de um dos 
seus membros.  

 

Materiais disponibilizados para apoio à realização do Encontro com pais e 
filhos: 

Documento 1 - Encontro com pais e filhos 

Anexo A - Dísticos 

 

 

  



   

 

2. Liturgias familiares em casa e partilha na comunidade 

Em casa, a família realiza um tempo de oração, no qual: 

- Faz memória das atitudes de Maria descobertas no encontro com 
pais e filhos: “disponibilidade”, “serviço” e “anúncio”; 

- Identifica qual a atitude que mais tem vivido; 

- Regista-a na pegada que recebeu ou elaborada pela família; 

Leva a pegada à comunidade na data indicada pelo catequista, durante o 
Advento, colocando-a num dos caminhos do presépio da paróquia. 

 

Material disponibilizado para apoio ao encontro da família em casa: 

Documento 2 - Guião e material de apoio para a vivência dos 
tempos de Advento e Natal em família 

Anexo B - Vem, Senhor, vem até nós, faz-nos ouvir a tua voz (ficheiro 
áudio) 

 

 

 

3. Liturgia familiar de Natal em casa e ações de missão 

Em casa, a família realiza uma liturgia familiar. 

Inspirando-se em Maria, escolhe algumas pessoas para visitar. Faz o registo 
de uma das visitas numa estrela. 

  



   

 

4. Solenidade da Epifania, na comunidade 

No Domingo da Epifania, cada família leva a sua estrela à comunidade e 
coloca-a no presépio da paróquia. 

Depois da oração de pós-comunhão, as crianças e famílias fazem a entrega 
da sua estrela no presépio da paróquia.  

 

Presidente: Caros irmãos, neste Natal as famílias da nossa comunidade 
foram convidadas a fazer visitas, imitando Maria, que se 
levantou e partiu apressadamente para visitar Isabel e 
Zacarias.  

 

Leitor 1: Maria viveu a alegria de visitar.  

Leitor 2: Isabel e Zacarias viveram a alegria de serem visitados por 
Maria e Jesus.  

Leitor 3: Foi um encontro que trouxe luz às suas vidas.  

 

Presidente: Também nós levámos e encontrámos a luz nas visitas que 
realizámos. As estrelas que agora vamos colocar junto do 
presépio recordam esses momentos felizes. Com elas 
queremos significar o nosso compromisso em viver uma 
cultura de encontro e de fraternidade.  

 

As famílias colocam as suas estrelas junto do presépio e canta-se o hino da 
JMJ.  

 

  



   

 

O presépio paroquial  

O presépio da paróquia enquadra a caminhada dos tempos de Advento e 
Natal.  

Deverá ter como cenário os lugares onde Maria esteve presente, aos quais 
levou Jesus e que são mencionados no encontro com pais e filhos: a sua 
casa, em Nazaré, a casa de Isabel, nas montanhas, e a gruta de Belém. Estas 
casas estão unidas por caminhos. É neles que são colocadas as pegadas 
trazidas pelas famílias durante o Advento. No céu deste cenário são 
colocadas as estrelas trazidas pelas famílias no Domingo da Epifania.  

 

Proposta de cenário 

 



   

Pegada 

 

Estrela 


