
Uma casa 
para a 
alegria do 
Evangelho

2.ª Semana  
de 7 de dezembro a 13 de dezembro 

ENVOLVER-SE
Paróquias do Candal e de Santa Marinha - VNG

Uma casa para a alegria do Evangelho

“Preparai o caminho do Senhor,  
endireitai as suas veredas”. 

Como escreve o Papa, ‘o Senhor envolve-se e 
envolve os seus, pondo-se de joelhos diante dos 
outros para lavar os pés’ (EG24). 

Figura do presépio: Pastores 
Símbolo: Toalha branca/pano que envolverá o 
Menino 
Atitude para a família: Desligar a televisão e 
dialogar sobre o dia vivido, ficando a saber das 
alegrias e dificuldades que cada um sentiu. 
Atitude para a comunidade: Fazer uma visita à 
família ou pessoa ou situação escolhida, para 
partilhar a alegria do Evangelho, em gestos de 
proximidade. 
Atividade: Colocar a manjedoura para o Menino 
na frente do placar da fachada da Igreja. Na 
manjedoura, colocar o paninho, que pode ser a 
toalha do Batismo. 
  
Não esquecer de tirar a foto da casa onde 
vivemos. 

Oração: 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
V/ A alegria de Jesus que vem salvar-nos esteja connosco. 
R/ Ele está no meio de nós. 

1. Convite à oração: 
Preparemos o nosso coração para acolher a Palavra de Jesus, e para continuarmos, comprometidos, neste 
caminho de Advento ao seu encontro. Coloca-se no Presépio a MANJEDOURA e os PASTORES. 
2. Evangelho: 
Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. (…) 
Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas’. (Mc 1,1.3) 
3. Breve diálogo sobre este evangelho: 
a)      para ver o modo concreto de em família  preparar e endireitar os caminhos para o Senhor que vem; 
b)      para planear como e quando é que a família poderá sair – como os pastores – ao encontro da 
pessoa, família ou situação que foi escolhida na primeira semana. 
4. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos a oração que Jesus nos ensinou, para sairmos 
mais ao encontro uns dos outros, em casa e fora de casa: Pai-nosso… 
5. Colocar a TOALHA/PANO na manjedoura. 
6. Oremos: 
Deus, nosso Pai, nos desertos da nossa vida, os vossos profetas convidam-nos a meter os pés ao caminho 
como os pastores, para que o vosso Filho chegue às casas de todas as famílias e faça brilhar a alegria do 
Evangelho. Por JC… 
V/ Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. 
R/ A alegria do Evangelho é a nossa missão. 

Contamos Convosco! Boa Caminhada.


