
Uma casa 
para a 
alegria do 
Evangelho

3.ª Semana  
de 14 de dezembro a 20 de dezembro 

ACOMPANHAR
Paróquias do Candal e de Santa Marinha - VNG

Uma casa para a alegria do Evangelho

“Veio como testemunha para dar 
testemunho da luz”. 

Nas palavras do Papa: “Nós, cristãos, 
insistimos na proposta de reconhecer o outro, 
de curar as feridas, de construir pontes, de 
estreitar laços e de nos ajudarmos…” (EG67) 

-  Figura do presépio: José 
-  Símbolo: Sapatinho/bota de Natal 
-  Atitude para a família: Esta semana repetir 

com mais frequência três palavras-chave do 
vocabulário familiar: obrigado, desculpa, 
por favor. 

-  Atitude para a comunidade: Valorizar no seio 
da comunidade as três palavras-chave: 
obrigado, desculpa, por favor… 

-  Atividade: Colocar o sapatinho ou bota de 
Natal junto ao presépio – por ex. pendurado 
no pinheiro. 

ENTREGAR A FOTO DA NOSSA CASA. 

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 continuarmos, fiéis, com São José, o 
caminho de Advento ao seu encontro. Coloca-se a figura de S. JOSÉ no Presépio. 
2. Evangelho: 
Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Veio como testemunha, para dar testemunho da 
luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. (Jo 1,6-7) 
3. Breve diálogo sobre este evangelho: 
a)      para decidir uma atividade ou compromisso comum (por ex. usar, ao longo do dia as três palavras 
que o Papa Francisco nos lembra: Obrigado; Por favor; Desculpe); 
b)     para decidir convidar a pessoa/família para um momento de partilha, por ex. um lanche… 
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 o SAPATINHO/BOTA de Natal junto do Presépio ou na árvore. 
6. Oremos: 
Deus, nosso Pai, vinde, encher-nos da vossa Alegria, para a testemunharmos junto dos nossos irmãos.  
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.


