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Calendário proposto para a realização da Campanha 
 
O primeiro postal deverá ser entregue a tempo dos catequizandos trazerem a sua 
carta a Jesus no 1º Domingo do Advento. Assim, propõe-se o seguinte calendário: 
 
24 novembro: Entrega do 1º postal – Escuta Jesus Amigo 
  (Recolha do resultado da proposta do Dia Mundial dos Pobres) 
 
01 dezembro: Recolha da carta a Jesus 
  Entrega do 2º postal – Decide como Maria 
 
08 dezembro: Recolha da carta a Nossa Senhora 
  Entrega do 3º postal – Responde em Igreja 
 
15 dezembro: Recolha da carta ao Pároco 
  Entrega do 4º postal – Confia no Deus-connosco 
 
22 dezembro: Entrega da Luz da Paz de Belém 
  Bênção das imagens do Menino Jesus 

Convite à partilha da Luz da Paz de Belém com o postal de Natal 
feito a partir do 4º postal 

 
  



Vocação: caminhos de vida e serviço 
 
“Vocação: caminhos de vida e serviço” é o tema deste segundo ano do biénio sobre 
os jovens, fé e vocação na nossa diocese de Leiria-Fátima. O tema compromete toda 
a comunidade. A catequese da infância e adolescência é, também ela, chamada a 
propor, mediar, tornar possível o encontro com Jesus Cristo. É nesse encontro com 
Cristo, mediado pelo sábio acompanhamento do catequista, que se realiza um dos 
serviços mais preciosos da ação catequética: ajudar os catequizandos a discernirem 
a vocação a que Deus os chama (cf. DGC, 156). 
 

Para nos preparar para o encontro de Deus com a Humanidade, o Advento é também 
um tempo para que a espera se transforme na esperança de um Deus-connosco que 
continua a fazer ouvir a sua voz, a desafiar a nossa resposta, a convidar-nos a 
partilhar a vida em Igreja, a lançar-nos num caminho de felicidade na fidelidade ao 
seu grande amor por nós. 
 

A proposta do Serviço Diocesano de Catequese para este tempo é uma caminhada a 
realizar sobretudo em casa, em família, e, quanto possível, nas celebrações 
comunitárias da Eucaristia, para que toda a comunidade se sinta também ela 
envolvida na resposta que é chamada a dar ao chamamento de Deus. 
 

Para os encontros semanais dos grupos da infância e adolescência, propõe-se 
apenas que sejam aí entregues os postais de cada semana, e feita a motivação para 
a realização das propostas em casa e na comunidade. 
 

Para as celebrações comunitárias, propõem-se orações para o acender das velas da 
Coroa de Advento, preces para a Oração Universal e a dinâmica para a recolha das 
respostas, entregues junto de um lugar a destacar em cada semana. Disponibiliza-se 
ainda uma breve cerimónia para a partilha da Luz da Paz de Belém e para a bênção 
das imagens do Menino Jesus. 
 
Sinais:  
1ª Semana: 1ª vela da Coroa de Advento | Escuta Jesus Amigo 

Ícone de Jesus Amigo | carta a Jesus 
 

2ª Semana: 2ª vela da Coroa de Advento | Decide como Maria 
Imagem de Nossa Senhora | carta a Nossa Senhora 

 

3ª Semana: 3ª vela da Coroa de Advento | Responde em Igreja 
Pia Batismal ou outro sinal batismal | carta ao Pároco 

 

4ª Semana: 4ª vela da Coroa de Advento | Confia no Deus-connosco 
Presépio (bênção das imagens do Menino Jesus) 
Fazer um postal de Natal para partilhar com a Luz da Paz de 
Belém 

  



1º Domingo do Advento | 1 de dezembro 
Escuta Jesus Amigo 
 

Vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. (…) Estai vós também 
preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do homem. 

 

Cf. Mt 24, 37-44 
 
Ao acender a 1ª vela da Coroa de Advento 
 

Senhor Deus, nosso Pai, 
ao iniciar este tempo do Advento, 
acendemos a primeira vela desta Coroa. 
Nós te pedimos que ela ilumine o caminho  
que nos leva ao encontro de Jesus Amigo. 
Com Ele a nosso lado, sentimos o seu abraço  
que nos indica o caminho, e nos inspira confiança  
para seguir a vida com fé e determinação. 
Queremos estar vigilantes, atentos à sua presença, 
escutar a sua voz que nos chama a segui-l’O,  
falar com Ele na oração. 
Isto te pedimos por nosso Senhor, Jesus Cristo, Luz do mundo, 
na unidade do Espírito Santo. Ámen. 
 
Prece para a Oração Universal 
 

Pelas crianças e adolescentes da catequese e suas famílias, e pelos jovens da nossa 
paróquia, para que sintam a seu lado a presença amiga de Jesus, se deixem abraçar 
por Ele e escutem o seu chamamento, oremos. 
 
Desafio para o final da celebração (ou outro momento oportuno) 
 

Ao iniciar o tempo de Advento, escutámos no Evangelho o apelo de Jesus: “Vigiai 
para que estejais preparados”. É um convite a estarmos atentos, porque Jesus vem 
até junto de nós para nos ajudar a encontrar o melhor caminho para a nossa vida. 
Deus chama-nos: escutar e responder ao seu chamamento é o caminho que nos leva 
à verdadeira felicidade! Por isso é tão importante a oração: é nesse encontro que 
escutamos a voz deste grande Amigo que nos abraça e nos dá confiança, inspirando 
o nosso caminho de vida! 
 

Recolhemos agora as cartas que cada um escreveu a Jesus, e colocamo-las junto do 
ícone de Jesus Amigo.  
 

Lá em casa, cada família é convidada a fazer o seu canto de oração e nele colocar 
esta imagem de Jesus com o Amigo.  



2º Domingo do Advento | 8 de dezembro 
Decide como Maria 
 

O Anjo respondeu a Maria: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força do 
Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o Santo que vai nascer será 
chamado Filho de Deus (…), porque a Deus nada é impossível». Maria disse 

então: «Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra». 
 

Cf. Lc 1, 26-38 
 
Ao acender a 2ª vela da Coroa de Advento 
 

Senhor Deus, nosso Pai, 
acendemos a segunda vela desta Coroa, 
no dia da Imaculada Conceição da Virgem Maria. 
Nós te pedimos que ela ilumine o caminho  
que nos leva a responder-te com a mesma confiança de Maria: 
“Faça-se em mim segundo a tua palavra”. 
Como a Mãe de Jesus e nossa Mãe,  
queremos também nós escutar a tua voz, 
e responder com a mesma decisão que ela teve, 
sem medo de nos lançarmos na aventura de te seguir. 
Isto te pedimos por nosso Senhor, Jesus Cristo, Luz do mundo, 
na unidade do Espírito Santo. Ámen. 
 
Prece para a Oração Universal 
 

Pelas crianças e adolescentes da catequese e suas famílias, e pelos jovens da nossa 
paróquia, para que se disponham a escutar o chamamento de Deus, e a responder-
lhe decididamente como Maria, oremos (por intercessão de Maria). 
 
Desafio para o final da celebração (ou outro momento oportuno) 
 

Neste dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, escutámos, no Evangelho, a 
resposta decidida que Maria deu ao chamamento de Deus: “Faça-se em mim 
segundo a tua palavra”. Deus chama-nos, mas quer sempre a nossa resposta, a nossa 
adesão livre ao seu chamamento. No encontro da nossa liberdade com o 
chamamento de Deus vamos construindo a nossa resposta vocacional. 
 

Recolhemos agora as cartas que cada um escreveu a Maria, e colocamo-las junto da 
imagem de Nossa Senhora que temos aqui na nossa igreja.  
 

Lá em casa, cada família é convidada a continuar a fazer o seu canto de oração e nele 
colocar a imagem de Nossa Senhora. 
  



3º Domingo do Advento | 15 de dezembro 
Responde em Igreja 
 

João Baptista ouviu falar, na prisão, das obras de Cristo e mandou-Lhe 
dizer pelos discípulos: «És Tu Aquele que há-de vir, ou devemos esperar 

outro?». Jesus respondeu-lhes: «Ide contar a João o que vedes e ouvis: os 
cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os 

mortos ressuscitam e a Boa Nova é anunciada aos pobres». 
 

Cf. Mt 11, 2-11 
 
Ao acender a 3ª vela da Coroa de Advento 
 

Senhor Deus, nosso Pai, 
acendemos hoje a terceira vela desta Coroa. 
Nós te pedimos que ela ilumine o caminho  
que nos leva ao encontro da comunidade cristã, a tua Igreja, 
na qual confirmamos os sinais da tua presença em nós, 
celebramos os sacramentos que nos dão a tua graça, 
e somos acompanhados na resposta ao teu chamamento. 
Ajuda-nos a encontrar sempre na Igreja um sinal do teu amor que chama. 
Isto te pedimos por nosso Senhor, Jesus Cristo, Luz do mundo, 
na unidade do Espírito Santo. Ámen. 
 
Prece para a Oração Universal 
 

Pelas crianças e adolescentes da catequese e suas famílias, e pelos jovens da nossa 
paróquia, para que encontrem nas comunidades cristãs o apoio e acompanhamento 
que os ajude e oriente na sua resposta ao chamamento de Deus, oremos. 
 
Desafio para o final da celebração (ou outro momento oportuno) 
 

A Igreja é chamada a ser um sinal constante da presença de Jesus no mundo, que 
continua a chamar e enviar cada um de nós para manifestarmos o amor de Deus na 
nossa vida, nomeadamente pela celebração dos sacramentos do serviço: no 
sacramento do Matrimónio, os casais assumem a missão de serviço à comunhão na 
família; pelo sacramento da Ordem, os sacerdotes são chamados a manifestar essa 
mesma comunhão nas comunidades cristãs.  
 

Recolhemos agora as cartas que cada um escreveu ao Pároco, e colocamo-las junto 
da Pia Batismal, fonte da vida da Igreja que recebe na água batismal o Espírito de 
Jesus Cristo ressuscitado. 
 

Continuamos a construir o canto de oração, lá em casa, com a imagem do Espírito 
Santo que se encontra na Basílica de São Pedro, no Vaticano.   



4º Domingo do Advento | 22 de dezembro | Partilha da Luz da Paz de Belém 
Confia no Deus-connosco  
 

Apareceu-lhe num sonho o Anjo do Senhor, que lhe disse: «José, filho de 
David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é 

fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um Filho e tu pôr-Lhe-ás o nome de 
Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus pecados». Quando despertou do 
sono, José fez como o Anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua esposa. 

 

Cf. Mt 1, 18-24 
 
Ao acender a 4ª vela da Coroa de Advento 
 

Senhor Deus, nosso Pai, 
acendemos hoje a quarta e última vela desta Coroa. 
Nós te pedimos que ela ilumine a nossa resposta 
à tua voz que nos chama e envia a ser testemunhas do teu amor. 
Ajuda-nos a confiar totalmente em Ti para, como José, 
também nós fazermos tudo o que nos pedes, 
certos de que é na fidelidade ao teu chamamento 
que encontramos o caminho da verdadeira felicidade. 
Isto te pedimos por nosso Senhor, Jesus Cristo, Luz do mundo, 
na unidade do Espírito Santo. Ámen. 
 
Prece para a Oração Universal 
 

Pelas crianças e adolescentes da catequese e suas famílias, e pelos jovens da nossa 
paróquia, para que encontrem na fidelidade ao chamamento de Deus o caminho da 
verdadeira felicidade, oremos. 
 
Desafio para o final da celebração (ou outro momento oportuno) 
 

Quando reconhece a voz de Deus, José não tem dúvidas. Diz-nos o Evangelho que, 
assim que despertou, fez como o Anjo do Senhor lhe ordenou. É nessa confiança que 
também nós somos convidados a viver! Não ter medo de seguir a Palavra de Deus 
que vem fazer-se um connosco para nos guiar no caminho da verdadeira felicidade. 
Podemos confiar em Deus! Ele ama-nos e quer o nosso bem! Nele encontramos a 
segurança e a certeza da nossa resposta. Na fidelidade ao seu chamamento está o 
segredo da felicidade! 
 

Recordamos que cada um é convidado a fazer um postal para entregar neste Natal, 
levando uma mensagem de agradecimento pelo testemunho de felicidade na 
fidelidade à sua vocação, e partilhando também a Luz da paz de Belém. 
 

Continuamos a construir o canto de oração, lá em casa, com um ícone da Natividade.   



Partilha da Luz da Paz de Belém  
Depois da oração pós-comunhão e antes da bênção final 
 
No dia 16 de dezembro de 2019, segunda-feira, na Sé de Leiria, às 21h30, haverá a 
celebração diocesana da partilha da Luz da Paz de Belém, presidida pelo Sr. D. 
António Marto. O sentido desta Luz vem apresentando de seguida, na introdução à 
celebração. Convidam-se todas as paróquias a fazerem-se presentes na celebração 
diocesana, na sé, transportando depois a chama acesa para as suas igrejas. 
A cerimónia que se segue é apenas indicativa, podendo ser realizada no 4º domingo 
de Advento ou no dia de Natal. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Desde 1989, a televisão pública Austríaca, em conjunto com Escuteiros e 
Guias Austríacos, elegem uma criança que transporta a Luz desde Belém até 
ao seu país. Esta criança, escolhida pela inocência e pureza que transmite, 
desloca-se até à gruta de Belém e recolhe a chama que é transportada até 
Viena, na Áustria, onde se realiza uma cerimónia de intenso simbolismo na 
qual a chama é partilhada com delegações de Escuteiros e Guias de vários 
países. 
Uma delegação portuguesa transportou a luz até ao nosso país, para a 
cidade de Santarém, no passado dia 15 de dezembro. De lá, veio até à Sé 
de Leiria, e foi distribuída pela Diocese, na passada segunda-feira, dia 16. 
De candeia em candeia, esta chama que foi acesa em Belém, e que já 
percorreu cerca de 6000km sem nunca se apagar, chega finalmente a esta 
nossa comunidade. 

 
RECEÇÃO DA LUZ DA PAZ DE BELÉM  
Neste momento a luz entra no espaço da celebração 
 

Agora é a nossa vez!  
É a nossa vez de aquecer os nossos corações com a Luz da Paz de Belém. 
Esta luz que é ao mesmo tempo tão frágil e tão poderosa. 
Frágil porque é apenas uma pequena chama numa vela. 
Poderosa pelo que representa e transmite ao coração de cada um de nós. 
Esta é uma Luz que viaja de mão em mão sem se apagar. 
Que se reforça em cada partilha. 
Que vive a Paz, comunga a Paz, soleniza a Paz, partilha a Paz e transmite a 
Paz a cada um de nós, porque vem de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. 
Assumimos, cada um de nós, o papel de mensageiros da paz através desta 
chama que vem desde Belém. 
 



 
PARTILHA DA LUZ DA PAZ DE BELÉM 
Quando a vela chega ao espaço central/altar o Presidente acolhe-a e partilha-a 
com 3 ou 4 elementos dizendo: 
 
P. Recebei esta Luz da Paz que nos chega desde Belém e partilhai-a com cada 

pessoa que encontrardes. 
Que este gesto de partilha leve o amor do Menino Deus a todos quantos a 
recebam e, através dela, a sua mensagem de Paz e Salvação. 

 
RITOS FINAIS / ENVIO 
Depois, cada um destes elementos partilha a Luz por toda a Assembleia e no final o 
Presidente da Celebração termina com o envio. 
 
P. O Senhor esteja convosco. 
R.  Ele está no meio de nós. 
 

P. Deus, que em Cristo manifestou a sua verdade e o seu amor, 
faça de vós mensageiros do Evangelho da Paz 
e testemunhas do seu amor no mundo. 

R.  Ámen. 
 

P. Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Luz dos povos que resplandece no rosto da Igreja, 
dirija os vossos passos, confirme as vossas palavras  
e dê fecundidade aos vossos gestos. 

R.  Ámen. 
 

P. O Espírito do Senhor esteja sobre vós, 
para que, percorrendo os caminhos do mundo, 
possais evangelizar os pobres e consolar os corações atribulados. 

R.  Ámen. 
 

P. A bênção de Deus omnipotente, 
Pai, Filho e Espírito Santo, 
desça sobre vós e permaneça para sempre. 

R.  Ámen. 
 

P. Ide e levai a Luz da Paz de Belém a todos. 
Partilhai-a com alegria e entusiasmo. 
Levai com ela um sorriso de esperança e um abraço de Paz. 
E mostrai-a na vossa janela na Noite de Natal. 
Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe. 

R.  Ámen 
  



 
 
 
 
 
 
 
Bênção das imagens do Menino Jesus 

 

Nós Vos bendizemos, Pai santo, amigo e benfeitor do género humano,  

que enviastes ao mundo o vosso Filho Unigénito,  

para que, encarnando no seio da Virgem Imaculada,  

fosse o nosso salvador e irmão primogénito.  

Em Cristo nos destes o supremo exemplo de santidade:  

a Igreja venera-O na sua infância e, ao vê-l’O como débil menino no berço,  

adora-O como Deus todo-poderoso. 

Por isso humildemente Vos suplicamos, Senhor,  

que os vossos fiéis, ao apresentarem estas imagens,  

tenham os mesmos sentimentos de Cristo Jesus e,  

depois de terem revestido a imagem do homem terreno,  

adquiram também um dia a imagem do homem celeste.  

Derramai Senhor, nós vos pedimos, a vossa bênção  

sobre todos os que apresentam estas imagens do Menino Jesus 

que vão colocar nos presépios de suas casas,  

para que sejam sinal do verdadeiro encontro com Jesus Cristo, 

acolham a sua palavra, vivam na sua luz, e se mantenham firmes na alegria da fé. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

Segue-se a aspersão com água benta. 
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