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Introdução 

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. 

 

No Tempo de Advento, as famílias são convidadas a: 

A. Realizar uma liturgia familiar, nos domingos do Advento; 

B. Registar a sua vivência e partilhá-la na paróquia; 

 

No Tempo de Natal, as famílias são convidadas a: 

C. Realizar uma liturgia familiar, em casa. 

D. Realizar uma missão e partilhá-la na paróquia 

 



 

A. Liturgia familiar (nos domingos do Advento) 
 
A família escolhe um momento oportuno para realizar a liturgia familiar em 
cada domingo. Propõe-se uma celebração da palavra que tem por base o 
evangelho dominical e na qual os membros da família refletem sobre o 
modo como têm vivido, inspirados por Maria, na disponibilidade, no serviço 
e no anúncio. O esquema da celebração é igual para todos os domingos.  
 
 

Dom II do Advento | 4 de dezembro de 2022 

 
1. Acender da vela da coroa do Advento  
A família acende a vela da coroa do Advento, cantando o refrão: 

 
Vem, Senhor, vem até nós, faz-nos ouvir a tua voz.  
(Preparai o caminho do Senhor)  

 
De seguida reza-se a oração: 

 
Deus omnipotente e misericordioso, 
concedei que os cuidados deste mundo não sejam obstáculo 
para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo, 
mas que a sabedoria do alto 
nos leve a participar no esplendor da sua glória. 
Ele que é Deus e convosco vive e reina, 
na unidade do Espírito Santo, 
por todos os séculos dos séculos. 

 
2. Evangelho  
Um dos membros da família lê o Evangelho da anunciação do Anjo a Maria.  

 
Lc 1, 26-38 

 
Depois da leitura do Evangelho, segue-se um breve momento de silêncio.  
 
 

https://www.canticos.pt/preparai-o-caminho-do-senhor/


 

3. Viver como Maria, na disponibilidade 
Tendo em conta o sentido do Evangelho, a família reflete sobre uma 
dimensão reconhecida na vida da Virgem Maria que vai viver nesta semana. 
Com base na meditação apresentada, ajudam-se mutuamente na 
concretização do que é pedido.  
 
Leitor: Como Maria, somos chamados a dizer sempre “sim” a Deus, a 

mostrarmo-nos disponíveis para aquilo que Deus quer de nós.  
 
Diz-nos o Papa Francisco: 
«Naquele coração de jovem havia um segredo que Ela mesma ainda 
não conhecia: no desígnio de amor de Deus, estava destinada a 
tornar-se a Mãe do Redentor. 
O Mensageiro de Deus chama-lhe «cheia de graça». Maria responde 
«sim». A fé de Maria recebe uma luz nova: concentra-se em Jesus, 
o Filho de Deus que dela recebeu a carne e em quem se realizam as 
promessas de toda a história da salvação.» 

(Papa Francisco, Audiência Geral, 23 de outubro de 2013) 

 
O que Deus me pede, o que quer de mim?  
Estou disponível para responder? 

 
4. Preces 
Segue-se um momento de preces livres por parte dos membros da família.  
 
5. Compromisso - Pegada  
Os membros da família registam na pegada o que considerarem relevante 
relativamente ao modo como estão a viver a disponibilidade.  
 
6. Pai Nosso  
 
7. Cântico final  
Hino da JMJ Lisboa 2023 
 
 
 
 



 

Dom III do Advento | 11 de dezembro de 2022 

 
1. Acender da vela da coroa do Advento  
A família acende a vela da coroa do Advento, cantando o refrão: 
 

Vem, Senhor, vem até nós, faz-nos ouvir a tua voz.  
(Preparai o caminho do Senhor)  

 
De seguida reza-se a oração: 
 

Deus de infinita bondade, que vedes o vosso povo 
esperar fielmente o Natal do Senhor, 
fazei-nos chegar às solenidades da nossa salvação 
e celebrá-las com renovada alegria. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 
e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, 
por todos os séculos dos séculos. 

 
2. Evangelho 
Um dos membros da família lê o Evangelho da visitação.  
 

Lc 1, 39-45 
 
Depois da leitura do Evangelho, segue-se um breve momento de silêncio.  
 
3. Viver como Maria, no anúncio 
Tendo em conta o sentido do Evangelho, a família reflete sobre uma 
dimensão reconhecida na vida da Virgem Maria que vai viver nesta semana. 
Com base na meditação apresentada, ajudam-se mutuamente na 
concretização do que é pedido.  
 
Leitor: Como Maria partiu apressadamente para anunciar a chegada de 

Jesus, também nós somos chamados a ser portadores de boas 
notícias.   
 
Diz-nos o Papa Francisco: 

https://www.canticos.pt/preparai-o-caminho-do-senhor/


 

«O evangelista narra que «Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à 
pressa» (v. 39) para a casa de Isabel: à pressa, não com ansiedade, 
não ansiosa, mas à pressa, em paz. “Pôs-se a caminho”: um gesto 
cheio de solicitude. Teria podido ficar em casa para preparar o 
nascimento do seu filho, mas ao contrário, preocupa-se primeiro 
pelos outros e não por si, demonstrando com os factos que já é 
discípula daquele Senhor que leva no seio. 

(Papa Francisco, Angelus 23 de dezembro de 2028) 

 
Como podemos anunciar aos outros a chegada de Jesus? 

 
4. Preces 
Segue-se um momento de preces livres por parte dos membros da família.  
 
5. Compromisso - Pegada  
Os membros da família registam na pegada o que considerarem relevante 
relativamente ao modo como estão a viver o anúncio.  
 
6. Pai Nosso  
 
7. Cântico final  
Hino da JMJ Lisboa 2023 
 
 

Dom IV do Advento | 18 de dezembro de 2022 

 
1. Acender da vela da coroa do Advento  
A família acende a vela da coroa do Advento, cantando o refrão: 
 

Vem, Senhor, vem até nós, faz-nos ouvir a tua voz.  
(Preparai o caminho do Senhor)  

 
De seguida reza-se a oração: 
 

Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, 
para que nós que, pela anunciação do anjo, 
conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, 

https://www.canticos.pt/preparai-o-caminho-do-senhor/


 

pela sua paixão e morte na cruz 
alcancemos a glória da ressurreição. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 
e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, 
por todos os séculos dos séculos. 

 
2. Evangelho dominical 
Um dos membros da família lê o Evangelho do respetivo domingo.  
 

Mt 1, 18-24 
 
Depois da leitura do Evangelho, segue-se um breve momento de silêncio.  
 
3. Viver como José, no serviço 
Tendo em conta o sentido do Evangelho, a família reflete sobre uma 
dimensão reconhecida na vida de São José que vai viver nesta semana. Com 
base na meditação apresentada, ajudam-se mutuamente na concretização 
do que é pedido.  
 
Leitor: José é chamado a acolher Maria e a criança que nela se gerou. Deste 

modo ele coloca-se ao serviço do plano de Deus.  
Maria e José são exemplos de quem se coloca ao serviço do plano 
de Deus, disponibilizando-se para acolher e servir Jesus que nasce.  
 
Diz-nos o Papa Francisco: 
«Como vive José a sua vocação de guardião de Maria, de Jesus, da 
Igreja? Numa constante atenção a Deus, aberto aos seus sinais, 
disponível mais ao projeto d’Ele que ao seu. (...) José é «guardião» 
porque sabe ouvir a Deus, deixa-se guiar pela sua vontade e, por 
isso mesmo, se mostra ainda mais sensível com as pessoas que lhe 
estão confiadas, sabe ler com realismo os acontecimentos, está 
atento àquilo que o rodeia, e toma as decisões mais sensatas. Nele, 
queridos amigos, vemos como se responde à vocação de Deus: com 
disponibilidade e prontidão; mas vemos também qual é o centro da 
vocação cristã: Cristo. Guardemos Cristo na nossa vida, para 
guardar os outros, para guardar a criação!»  

(Papa Francisco, Homilia no início do pontificado, 19.03.2013).  



 

Como podemos servir Jesus e os outros neste Natal?  
 
4. Preces 
Segue-se um momento de preces livres por parte dos membros da família.  
 
5. Compromisso - Pegada  
Os membros da família registam na pegada o que considerarem relevante 
relativamente ao modo como estão a viver o serviço.  
 
6. Pai Nosso  
 
7. Cântico final  
Hino da JMJ Lisboa 2023 
 
 
 

C. Liturgia familiar no tempo de Natal junto do presépio  
 
Este momento de oração pode ser feito antes ou depois da visita proposta. 
No caso de já ter acontecido a visita, faz-se o registo na estrela.   
 
1. Acender da vela do presépio 
A família acende a vela do presépio cantando o seguinte cântico:  
 

Senhor, Tu és a luz que ilumina a terra inteira 
ou 
Hoje nasceu o nosso Salvador  

 
De seguida reza-se a oração: 
 

Senhor, Pai santo, 
que na Sagrada Família nos destes um modelo de vida, 
concedei que, imitando as suas virtudes familiares 
e o seu espírito de caridade, 
possamos um dia reunir-nos na vossa casa 
para gozarmos as alegrias eternas. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 



 

e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, 
por todos os séculos dos séculos. 

 
2. Evangelho  
Um dos membros da família lê o Evangelho.  
 

Lc 2, 15-20 
 
3. Agradecer a visita de Deus  
 
Leitor 1: Visitar alguém traz sempre novidade à nossa vida. Assim 

aconteceu com a visita que Deus nos fez em Jesus. Maria 
canta as maravilhas dessa visita no cântico do Magnificat.  

  
Todos:   O Senhor visitou-nos em seu Filho Jesus. 
  
Leitor 2:  Por isso glorificamos o Senhor e nele nos alegramos.  
Leitor 1:  O Senhor fez maravilhas na vida de Maria.  
 
Todos:   O Senhor visitou-nos em seu Filho Jesus. 
 
Leitor 2:  Ele é bom e santo e a sua misericórdia se estende de 

geração em geração.  
Leitor 1:  O Senhor exalta os humildes e dá alimento aos que têm 

fome.  
 
Todos:   O Senhor visitou-nos em seu Filho Jesus. 
 
 
4. Preces 
Segue-se um momento de preces livres por parte dos membros da família.  
 
5. Pai Nosso  
 
6. Cântico final  
Hino da JMJ Lisboa 2023 
 


