
I Domingo do Advento  
2 de dezembro (Lc 21, 25-28.34-36) 
                          «A vossa libertação está próxima» 

 
REFLEXÃO: A vinda do Senhor, a sua última vinda, ou 
talvez melhor, o último momento da vinda que Ele 
inaugurou quando Se fez homem e veio habitar no 
meio de nós, é, de novo, proclamada nesta leitura. E 
com que solenidade! E com que exigências! Mas, no 
fundo, será esse o momento supremo da nossa 
libertação, porque o Senhor, que vem, vem como 
Salvador. O Advento é o tempo particularmente 
consagrado a viver nesta expetativa. 
 

 
 
 
 
II Domingo do Advento  
9 de dezembro (Lc 3, 1-6) 
            «Toda a criatura verá a salvação de Deus» 

 

REFLEXÃO: S. Lucas situando, com precisão, a 
pregação de João Baptista no coração da história dos 
homens, indica, claramente que a salvação é universal, 
oferecida a todos os homens, sem exceção. «Ao novo 
Povo de Deus todos os homens são chamados» (LG 
13).  
A condição essencial para a aceitação da salvação é a 
conversão a Deus, que envolve, como consequências 
a libertação do pecado.  
Para que a vinda misteriosa de Cristo às nossas almas, 
hoje se cumpra, é necessário, pois, «preparar os 
caminhos do Senhor». 

 
 
 
 

III Domingo do Advento  
16 de dezembro (Lc 3, 10-18) 

«Que devemos fazer?» 

 
REFLEXÃO: João Baptista inserindo-se na linha dos 
profetas do A. T., para os quais a conversão consistia 
em voltar a viver o amor de Deus e do próximo, indica 
aos homens das mais diversas classes sociais qual a 
penitência agradável a Deus – o cumprimento dos seus 
deveres, em função do amor do próximo. Mas a 
conversão, com o abandono do pecado, é também 
receção do Espírito, ou Amor de Deus, princípio duma 
vida nova, que se comunica mediante um sinal de 
conversão – o Batismo. Ninguém é excluído desta 
conversão, pois todas as situações humanas se podem 
viver no amor. 
 

 

IV Domingo do Advento  
23 de dezembro (Lc 1, 39-45) 
«Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do 
meu Senhor?» 

 

As intervenções de Deus na História da Salvação são 
designadas como «visitas» do Senhor ao Seu povo. A 
Encarnação é também para S. Lucas uma «visita» do 
Senhor aos Seus (Lc. 1, 68; 7, 16). Maria aparece 
intimamente unida a esta «visita» do Senhor ao Seu 
povo. Ela é a morada de Deus entre os homens, a nova 
Arca da Aliança, perante a qual, João, ungido pelo 
Espírito que repousa sobre o Messias, exulta de 
alegria, à semelhança de David. Em Maria concretiza-
se o encontro de Deus com a humanidade. Ela inicia a 
era messiânica. É a mulher que assegura ao seu povo 
a vitória absoluta sobre o pecado e o mal (a saudação 
de Isabel lembra a que foi dirigida a Judite, após a 
vitória sobre os seus inimigos).  
 

Dinâmica de Advento 
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ENCONTRO! 
 



Para saber mais…  

• O ano litúrgico 2018-2019 começa no dia 
2 de dezembro, com o primeiro domingo 
do Advento. 

• Toma-se o Lecionário dominical do ANO 
C e a cor litúrgica é o roxo (III Domingo de 
advento é rosa). 

• As Eucaristias neste Tempo Litúrgico não 
têm Glória.  

 

1) Introdução 

O Advento é a estação da esperança, ou, dito de 
outro modo, a estação o em que o desejo é 
educado, no sentido de se tornar esperança. A 
esperança é a meta e o desejo é a partida. Em 
cada ano, o Advento apresenta-se-nos como uma 
pedagogia do desejo, e é a liturgia que nos 
conduz, de diversas maneiras, através das 
leituras e das orações que nos propõe. 

No Advento condensamos todas as nossas 
expetativas no grito «Vem, Senhor!», grito que 
brota da solidão, da angústia, da fragilidade e do 
medo de todos aqueles sentimentos que 
marcam, de modo brutal e doloroso, o nosso ser 
de pessoas incompletas e necessitadas de que 
alguém venha socorrer-nos. No fundo, é ao 
Senhor que esperamos alcançar e é o desejo 
dele que nos põe e em andamento. 

O Advento “é um tempo de esperança, marcado 
pela recordação do Seu nascimento e pela 
expetativa da Sua vinda gloriosa no fim dos 
tempos”. Durante quatro semanas, a Igreja 
propõe e um percurso que culmina no 

nascimento do Deus-Menino. Nas nossas 
comunidades, este sentimento de esperança e 
de alegria deve sobrepor-se ao consumismo 
massivo dos nossos dias. Os grupos de catequese 
devem procurar ser exemplo dessa esperança no 
seio das comunidades.  

Nesse contexto, surge esta dinâmica que 
pretende fortalecer os laços de partilha e 
fraternidade entre os “homens de boa vontade”.  

Jesus vem ao nosso encontro, Deus vem habitar 
no meio de nós para nos ajudar a viver uma vida 
mais plena, mais feliz e mais realizada. Vamos 
preparar a nossa mente, o nosso coração e as 
nossas mãos para o acolhermos na nossa vida. 

 

2) Objetivos da dinâmica 

· Ajudar os catequizandos a viver o Advento e 
Natal com uma atitude de vida nova. 

· Estimular as famílias a preparar, em alegria, a 
vinda de Jesus, incentivando à construção do 
presépio e à oração diante do Menino Jesus. 

· Incentivar a interligação entre a Catequese e a 
Comunidade. 

 

3) Desenvolvimento da dinâmica 

A realização da dinâmica não pretende substituir 
nem sobrepor-se ao ritmo normal ou à 
caminhada de cada grupo de Catequese.  

A proposta que fazemos é muito simples e só 
necessita do CALENDÁRIO que é disponibilizado. 

A dinâmica deve ser iniciada no encontro de 
catequese anterior ao I domingo de advento. Só 
assim é possível conjugar as propostas para cada 
semana. 

Simultaneamente em cada encontro de 
catequese dever-se-á fazer referência à dinâmica 
de Advento e à sua vivência. O tempo reservado 
para a dinâmica deverá, no entanto, não ser 
muito longo. 

É muito importante que durante este tempo se 
valorize sempre a Palavra de Deus nas 
catequeses. Os textos bíblicos presentes nas 
catequeses das respetivas sessões devem ser 
previamente preparados pelos catequistas, a sua 
apresentação e leitura deve ser cuidada, e 
valorizados os sinais que possam motivar à 
escuta atenta da Palavra. 

Na sala:  

a. Escolher o cantinho da Bíblia, 
b. Acender a vela e colocar, se possível, uma flor 
junto da Bíblia, 
c. Proclamar o Evangelho, 
d. Breve reflexão sobre o Evangelho com as 
palavras que se apresentam ou outras mais 
adequadas 
e. Propor a atividade proposta no calendário para 
a semana. 
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