Caminhada de advento 2018
Arciprestado de Moimenta – Sernancelhe – Tabuaço

Ideia Chave: Construir um coração, ao longo dos 4 domingos.
Construçao:
1) Um pedaço de esferobite ou um material equivalente, quadrado para
encaixarem melhor as peças;
2) Colar um coração em cartolina nesse material, e cortar em 4 partes;
3) Arranjar um suporte para ir fixando as peças, em lugar visível;
4) Cada uma das partes deve ser colada uma palavra em cada domingo;
5) Cada uma das partes deve ser colocada num dos momentos da missa (por
exemplo, no momento do ofertório)
6) A palavra pode ir já colada na peça ou ser posta posteriormente, noutro
momento da Eucaristia (por exemplo, no pós-comunhão).

1º DOMINGO

Admonição inicial:
A diocese de Lamego, no seu plano pastoral para os próximos três anos,
propõe que o tema central da sua ação pastoral seja a Igreja. Neste primeiro ano,
é dado ênfase à dimensão vocacional. Uma das razões para essa escolha é que o
último Sínodo dos Bispos, terminado há um mês, em Roma, debruçou-se sobre
esta realidade. A outra grande razão é que somos povo que Deus muito ama, e a
prova disso é que nos chama e nos envia.
Vamos este ano construir um coração, como símbolo da nossa caminhada de
Advento. O coração é o lugar onde Deus nos fala, nos chama, e onde quer fazer
presépio dentro de nós. A segunda leitura de hoje diz exatamente que o coração
é o lugar onde Deus confirma a santidade. Portanto, o nosso coração deve ser um
coração vigilante e atento ao s sinais de Deus.

Ofertório: colocar o 1º pedaço do coração

Pós comunhão: colar a palavra na peça colocada no altar: VIGIAR

2º DOMINGO
Admonição inicial:
A espera não tem necessariamente de ser uma atitude passiva. Antes pelo
contrário. Nas coisas de Deus, a espera exige sempre uma postura muito ativa.
Sendo o tempo de advento um tempo de esperança, ele é uma oportunidade para
nos empenharmos ainda mais e trabalharmos ainda melhor para preparar os
caminhos do Senhor, como nos desafia o Evangelho de hoje.
Desta forma, a vinda do Senhor há-de desinstalar-nos e pôr-nos em
movimento por dentro e por fora. É urgente derrubar os muros da inimizade que
nos dividem, desfazer as barreiras da discórdia que nos separam, abater os
montes do egoísmo que nos distanciam. Só assim, todos chegaremos a ver a
Salvação que vem Deus.

Ofertório: colocar o 2º pedaço do coração

Pós comunhão: colar a palavra na peça colocada no altar: ESPERANÇA

3º DOMINGO
Admonição inicial:
O avançar do tempo traz-nos alegria do encontro com Aquele que
esperamos. Aproxima-se a chegada, cresce a esperança, aumenta a alegria do
nosso coração por saber que está perto, quase no meio de nós, Aquele que é a
razão de toda a nossa felicidade.
A Deus, nós precisamos perguntar aquilo que as multidões perguntavam a
João Baptista: “Que devemos fazer?”, que temos de fazer para sermos mais
Igreja? Para sentirmos de mais perto o seu chamamento? Para sabermos onde ele
nos envia? As respostas serão muito próximas das do Evangelho de hoje. É preciso
dar um pouco daquilo que temos e dar muito daquilo que somos. A verdadeira
alegria está naquilo que Deus nos oferece e que nós devemos repartir com os
outros.

Ofertório: colocar o 3º pedaço do coração

Pós comunhão: colar a palavra na peça colocada no altar: ALEGRIA

4º DOMINGO
Admonição inicial:
A proximidade do Natal é para nós interpelação e desafio a acolher Aquele
que nos visita, mas também a visitar, como Nossa Senhora fez a Santa Isabel. É
dando que se recebe, é partindo que se encontra, é acolhendo que se é acolhido.
Sem medos das partidas, sem receios das chegadas, é durante o caminho que
muito acontece e se cresce, para que a vida nunca deixe de ser natal.
Todos somos necessários para que a nossa Igreja diocesana de Lamego,
chamada e enviada, se torne instrumento do amor que torna possível e presente
o Natal em cada paróquia, em cada família, em cada lar. Portanto, é do nosso
coração e do coração de Deus que devemos fazer o santuário do nosso encontro
com Ele.

Ofertório: colocar o 4º pedaço do coração

Pós comunhão: colar a palavra na peça colocada no altar: SANTIDADE

