
 4 

Anota o resultado desse diálogo: 
 
 
 
 
 
 
Oração para rezares durante esta semana:  
 

Obrigado, ó Jesus, pela Pai que me deste,  
companheiro e amigo que ampara e consola, que ajuda e ensina a crescer.  
Ajuda-o a ser sempre imagem viva e instrumento da tua ternura e do teu amor.  
Ámen. 
 
 
Natal: 25 de Dezembro 
«Não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo: nasceu-
vos hoje, na cidade de David, um Salvador, que é Cristo Senhor» (Lc 2, 10-11) 
 

Desafio: 
Na noite ou dia de Natal, quando a tua família se reunir para partilhar uma 
refeição, convida toda a famíl ia a estar um pouco junto ao presépio para lá colocar 
a imagem do Menino Jesus e, juntos, rezarem a oração que o Sr. Bispo nos propõe 
para este ano: 
 

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, origem e fonte de toda a vida, 
que criastes o homem e a mulher à vossa imagem 
para que, no amor recíproco, fossem família por Vós abençoada; 
Abençoai todas as famílias para que guardem, fielmente,  
o vosso eterno desígnio de amor. 
Nós Vos damos graças pela família que nos destes: 
no amor com que, em cada dia, nos acolhemos, nos ajudamos e perdoamos 
ofereceis-nos uma imagem do amor com que criais toda a vida 
e com que cuidais de todo o ser humano. 
Ó Maria, nossa Mãe e Senhora das bodas de Caná, 
com o coração de filhos, nós vos confiamos todas as famílias, 
em particular, aquelas sem paz, sem afeto, sem pão, sem trabalho e alegria. 
Rogai por nós ao vosso filho Jesus.  
Com a doçura e a coragem de mãe, ajudai-nos a fazer o que Ele nos disser, 
para que nunca se extinga a graça e a festa do amor nas nossas famílias. 
Ámen! 

 

A alegria e a beleza 
de viver o Natal em Família 

Campanha para o Advento e Natal de 2013 | Adolescência 
 

 
No início do Advento, quando começamos a preparar-nos para acolher Jesus, o 
Filho de Deus que quer nascer numa família humana, pensa na tua família, em 
tudo o que de bom e de belo podes viver em família. A família é lugar onde 
recebeste o dom da tua vida, onde cresceste e te tornaste quem és! 
 

Ao longo destas semanas, aceita o desafio de preparar o Natal na alegria e na 
beleza de o viver em família. Constrói um presépio, e em cada semana tenta 
descobrir os valores que vives em família e te tornam feliz. 
 
 

1º Domingo de Advento: 1 de Dezembro 
«Portanto, vigiai… estai vós também preparados» (Cf. Mt 24, 42-44) 
 

“A missão da família é guardar, revelar e transmitir o amor” (João Paulo II).  
 

Desafio: 
Prepara um espaço para construir o presépio em tua casa. Coloca lá tudo menos 
as figuras principais: Maria, José e o Menino Jesus, os animais e os anjos. 
 

No Evangelho deste domingo, Jesus convida-nos a estar vi gilantes… 
O desfio desta semana é estares atento e procurar descobrir quais são os 
principais valores que vos fazem viver felizes em família. 
 

Anota esses valores numa frase que começa assim:  
Para ser feliz, a família deverá ser… 
 
 
 
 
 
 

Oração para rezares durante esta semana:  
 

Abençoa, ó Jesus, a nossa família 
para que guarde, revele e transmita sempre o teu amor. 
Ajuda-nos a estar atentos, a respeitar e a perdoar-nos uns aos outros. 
Ámen. 
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2º Domingo de Advento: 8 de Dezembro | Imaculada Conceição  
«Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás 
à luz um Filho, a quem porás o nome de Jesus» (Lc 1, 30-31) 
 

“O Matrimónio e a família aparecem como imagem, isto é, participação e 
irradiação da bondade e da beleza do amor de Deus e do Deus-Amor no mundo” 
(D. António Marto).  
 

Desafio: 
Coloca a imagem de Nossa Senhora no presépio. 
 

Esta semana, escutamos no Evangelho como Maria acolhe a proposta de ser a 
Mãe de Jesus. 
 

Procura perceber o que a tua Mãe sente por ser tua Mãe! Pergunta-lhe como se 
sentiu quando ficou grávida, como te acolheu e preparou o teu nascimento, o que 
sentiu quando te viu pela primeira vez… O que é que ela deseja para ti , e o que 
espera de ti… 
 

Anota o resultado desse diálogo: 
 
 
 
 
 
 

Oração para rezares durante esta semana:  
 

Obrigado, ó Jesus, pela Mãe que me deste,  
com toda a sua dedicação e carinho, as suas orientações e correcções.  
Ajuda-a a viver a vocação ao amor,  
como esposa e mãe, com a ternura do teu amor.  
Cmo Maria, também ela seja sempre um “sim” à tua Palavra.  
Ámen. 
 
 
3º Domingo de Advento: 15 de Dezembro 
«Ide contar a João o que vedes e ouvis: os cegos vêem, os coxos andam, os 
leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a Boa Nova é 
anunciada aos pobres» (Mt 11, 4-5) 
 

“A paternidade requer o cuidado amoroso em acompanhar o crescimento físico e 
espiritual dos filhos, particularmente, a sua educação atenta e sábia para os 
valores humanos e cristãos” (D. António Marto).  
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Desafio: 
Coloca as figuras dos anjos e dos animais no presépio. 
 

Esta semana, escutamos no Evangelho como Jesus fez muitos milagres, ajudou e 
deu esperança a tanta gente. Ele continua a fazer tantas coisas boas no nosso 
mundo de hoje, através das pessoas que estão à nossa volta. E continua a dar-nos 
esperança e alegri a a nós , através da nossa família! 
 

Prepara uma surpresa para a tua família, algo que possas fazer para criar um 
momento especial para todos. 
 

Anota o que vais fazer: 
 
 
 
 
 
 
 

Oração para rezares durante esta semana:  
 

Abençoa, ó Jesus, a nossa família  
para que seja lugar de amor, de acolhimento, de ajuda e de perdão, 
de paz, de alegria e de verdade, de fé e de esperança. 
Ámen. 
 
 
 

4º Domingo de Advento: 22 de Dezembro 
«José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se 
gerou é fruto do Espírito Santo» (Mt 1, 20-21) 
 

 “O elemento mais profundo no Matrimónio cristão é a consciência do casal ser 
sacramento ou sinal, imagem viva e instrumento da ternura e do amor de Cristo 
pela humanidade, precisamente através do amor de um pelo outro, pelos filhos e 
do testemunho de amor aos outros e de serviço à sociedade” (D. António Marto).  
 

Desafio: 
Coloca a imagem de São José no presépio. 
 

Esta semana, escutamos no Evangelho como José acolhe a proposta de ser o Pai 
de Jesus. Procura perceber o que o teu Pai sente por ser teu Pai! Pergunta-lhe 
como se sentiu quando soube que ia ser pai, o que sentiu quando te viu pela 
primeira vez… O que é que ele deseja para ti, e o que espera de ti… 
 


