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Uma casa para a alegria do Evangelho
♣ Vamos então viver a nossa caminhada, no contexto da 

proposta pastoral diocesana: “A alegria do Evangelho é a 
nossa missão”.  

♣ Uma das afirmações da Igreja sobre a Família é que ela é uma 
igreja doméstica: cada família, cada casa, é uma ‘pequena 
igreja’. Ora, o Natal, sendo a Festa do Nascimento de Jesus, é 
um momento favorável para fazer a experiência da família 
como ‘igreja doméstica’, a ser vivido como verdadeira festa da 
família.  

♣ Propomos que em cada casa se construa um presépio, tendo 
a fachada da igreja paroquial como cenário, e que se construa 
um presépio na igreja paroquial com a casa de cada um. 

♣ Para dar expressão a esta ideia sugere-se que cada família 
faça, em casa, o seu presépio, tendo como cenário a fachada 
da sua igreja paroquial, em tamanho A3 no material que 
entender: cartão, madeira, K-line… Na fachada deverá ser 
marcada a porta da igreja (que só deverá ser aberta na 
Epifania). 

♣ Ao mesmo tempo cada família tirará uma foto da fachada da 
sua própria casa ou prédio (tamanho 10x15 cm), que 
entregará, na paróquia, até ao terceiro domingo de Advento 

(13 e 14 de dezembro), para se construir o presépio paroquial. 
Deste modo, o Presépio da Igreja Paroquial seria a imagem da 
própria Paróquia: «a própria Igreja que vive no meio das casas 
de seus filhos e das suas filhas» (CFL 26; cit. por E.G.28). 

♣ No site da Paróquia (http://paroquiacandal.org.pt) será 
colocado, para cada semana,  o guião, sugerindo os vários 
passos que devemos seguir:  

⎫ a Palavra de Deus, com um desafio, para uma «Igreja em 

saída»;  
⎫ a indicação da figura e do símbolo a valorizar nessa semana;  

⎫ duas atitudes: uma familiar e outra comunitária;  

⎫ um esquema para uma breve oração em família.  

♣ Aqui, na igreja paroquial, construiremos o Presépio e, à frente 
e à volta dele, como uma espécie de cidadezinha de Belém, 
serão depois colocadas as fotos com as fachadas das vossas 
casas. 

Contamos Convosco! Boa Caminhada.
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