
Advento, Ano A -2022 – Liturgia familiar – SDEC Porto  

ABRAÇA O PRESENTE DE NATAL: É CRISTO VIVO! 
--------------------------------------------------------I Semana de advento -    O presente é uma surpresa 

Um gesto: Cantar um refrão e acender a vela 
 

Realizar sobre nós o sinal de Cristo, de filhos de Deus: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Ámen. 
 

Salmo 121: (Cada estrofe será rezada por um membro da família)  
Todos: Refrão: Vamos com alegria para a casa do Senhor. 

Alegrei-me quando me disseram: 
«Vamos para a casa do Senhor». 
 

Haja paz dentro dos teus muros, 
tranquilidade em teus palácios». 

 

Por amor de meus irmãos e amigos, 
pedirei a paz para ti. 
 

Citação retirada da liturgia dominical para guardar no coração e viver: 

“Já são horas de acordar, a salvação está agora mais perto de nós...” Rom. 13,11 

Compreender, acolher, saborear e viver o Evangelho 
(Diálogo em família para compreender o texto. Se possível: as perguntas são feitas pelas crianças às quais responde o adulto.) 

▪ Que significa acordar no texto bíblico? E para a nossa vida? 

▪ Que mensagem nos dá São Paulo ao dizer que a salvação está perto? 

 
Apresentamos ao Senhor a nossa gratidão:  
Jesus obrigado porque estás sempre connosco, obrigado pelo Teu amor e pela força que pões no 
nosso coração. 
Jesus obrigado por… (cada membro da família agradece em silêncio ou partilha a sua oração em voz alta…) 

 

Apresentamos ao Senhor as nossas preces, a nossa súplica, os nossos pedidos:  

Jesus entregamos ao teu coração a nossa Igreja, todos os países em guerra, de modo especial a 
Ucrânia. Ajuda-nos a viver na verdade, no perdão e na paz. 
Jesus, peço-Te …(cada membro da família agradece em silêncio ou partilha a sua oração em voz alta…) 
 

Rezámos o Pai Nosso:  
 

 

Acolhemos a Bênção de Deus na nossa vida (rezado em conjunto) 
Jesus, que viveste com a Tua família, em Nazaré, bem sabes o que significa viver em 
família. Estamos aqui para acolher a bênção que nos ofereces. Fica, em todas as horas do 
dia, no meio de nós, defende-nos de todo o mal e dá-nos a Tua graça, a Tua sabedoria e a 
Tua paz. Abençoa todas as famílias. Tu que vives e reinas com o Pai e nos dás o Espírito 
Santo que nos apoia e guia.  

Realizar sobre nós o sinal que nos recorda que somos filhos de Deus: Em nome do Pai, e do Filho, 
e do Espírito Santo. Ámen. 
 

Como Maria, dizemos SIM ao Pai, através da vida (compromisso)  

A partir da Palavra, e da sua realidade, a família decide que compromisso deseja assumir ao longo 
da semana para cuidar os laços com Deus, com a família e com os outros.; prepara o presépio cuja 
cabana pode ser substituída por uma tenda (nesta, podem colocar as suplicas da família e do 
mundo). 
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ABRAÇA O PRESENTE DE NATAL: É CRISTO VIVO! 
--------------------------------------------------------II Semana de advento   -   O presente é um rebento  
Um gesto: Cantar um refrão e acender a vela 
 

Realizar sobre nós o sinal de Cristo, de filhos de Deus: Em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Ámen. 
 

Salmo 71: (Cada estrofe será rezada por um membro da família)  
Refrão: Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. 

Florescerá a justiça nos seus dias 
e uma grande paz até ao fim dos tempos. 
 

Socorrerá o pobre que pede auxílio 
e o miserável que não tem amparo. 
 

Terá compaixão dos fracos e dos pobres 
e defenderá a vida dos oprimidos. 
 

Nele serão abençoadas todas as nações, 
todos os povos da terra o hão-de bendizer. 

  
Citação retirada da liturgia dominical para guardar no coração e viver: 

«Arrependei-vos, pois está perto o Reino dos Céus.» Mt, 3,2 
 

Compreender, acolher, saborear e viver o Evangelho 
(Diálogo em família para compreender o texto. Se possível: as perguntas são feitas pelas crianças às quais responde o adulto.) 

▪ Que significa estar arrependido? 
▪ Dizer que o Reino está perto significa reconhecer que Deus pode reinar no nosso 

coração se O deixarmos trabalhar em nós. Que podemos fazer para que isso aconteça?  
 

Apresentamos ao Senhor a nossa gratidão:  
Jesus obrigado porque nos convidas a descobrir o que na nossa vida nos separa de Ti, do bem, do 
amor, da verdade, de tudo que nos separa da família e dos outros, dos irmãos.  
Jesus obrigado por… (cada membro da família agradece em silêncio ou partilha a sua oração em voz alta…) 
 

Apresentamos ao Senhor as nossas preces, a nossa súplica, os nossos pedidos:  

Jesus entregamos ao teu coração todos os que procuram fazer o bem e todos os que não foram 
amados e não sabem amar.  
Jesus, peço-Te …(cada membro da família agradece em silêncio ou partilha a sua oração em voz alta…) 
 

Rezámos o Pai Nosso:  
 

 

Acolhemos a Bênção de Deus na nossa vida (rezado em conjunto) 
Jesus, que viveste com a Tua família, em Nazaré, bem sabes que todos os dias temos de 
alimentar o amor e realizar gestos de perdão. Estamos aqui para acolher a bênção que 
nos ofereces. Defende-nos de todo o mal e dá-nos a capacidade de perdoar e de viver 
com o coração aberto para acolher o teu amor. Abençoa todas as famílias. Tu que vives e 
reinas com o Pai e nos dás o Espírito Santo que nos dá a capacidade de viver contigo.  

Realizamos sobre nós o sinal que nos recorda que somos filhos de Deus: Em nome do Pai… 
 

Como Maria, dizemos SIM ao Pai, através da vida (compromisso)  

A partir da Palavra, e da sua realidade, a família decide que compromisso deseja assumir ao longo 
da semana para cuidar as raízes. E coloca o ícone Maria Salus Populi Romani num lugar em 
destaque e dedica um tempo de oração a Maria. 
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ABRAÇA O PRESENTE DE NATAL: É CRISTO VIVO! 
 

--------------------------------------------------------III Semana de advento   - O presente vem a caminho 
Um gesto: Cantar um refrão e acender a vela 
 

Realizar sobre nós o sinal de Cristo, de filhos de Deus: Em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Ámen. 
 

Salmo 145: (Cada estrofe será rezada por um membro da família)  
Refrão: Vinde, Senhor e salvai-nos. 
 

O Senhor ilumina os olhos dos cegos, 

o Senhor levanta ao abatidos, 

o Senhor ama os justos. 
 

O Senhor protege os peregrinos, 

ampara o órfão e a viúva 

e entrava o caminho aos pecadores. 
 

O Senhor reina eternamente. 

O teu Deus, ó Sião, 

é rei por todas as gerações. 
 

Citação retirada da liturgia dominical para guardar no coração e viver: 

«Voltarão os que o Senhor libertar, hão-de chegar de Sião com brados de alegria, com eterna 
felicidade a iluminar-lhes o rosto.» Is 35,10 
 

Compreender, acolher, saborear e viver o Evangelho 
(Diálogo em família para compreender o texto. Se possível: as perguntas são feitas pelas crianças às quais responde o adulto.) 

▪ Chegam da terra onde se sentiam longe de Deus, do bem e do amor. Que terra prepara para nós o 
Deus que vai nascer em Belém? 

▪ Nessa terra existe alegria. Que alegria é essa?  
▪ Que presente vem a caminho? 

  

Apresentamos ao Senhor a nossa gratidão:  
Jesus obrigado porque vens ter connosco para reinar na nossa vida. Sabemos que, quando reinas, 
a família encontra a paz, o diálogo e a esperança. 
Jesus obrigado por… (cada membro da família agradece em silêncio ou partilha a sua oração em voz alta…) 
 

Apresentamos ao Senhor as nossas preces, a nossa súplica, os nossos pedidos:  

Jesus entregamos ao teu coração todos os que pensam que dominar os outros, ser o melhor de 
todos e possuir muitos bens é o melhor caminho para ser feliz e para a paz no mundo.  
Jesus, peço-Te … (cada membro da família agradece em silêncio ou partilha a sua oração em voz alta…) 
 

Rezámos o Pai Nosso:  
 

 

Acolhemos a Bênção de Deus na nossa vida (rezado em conjunto) 
Jesus, bem sabes o que significa viver em família. Hoje, renovamos o desejo de acolher a 
bênção que nos ofereces e o convite de fazermos da nossa casa a tua casa. Fica 
connosco. Desejamos acolher a tua alegria e a força de dizer SIM ao teu amor. Abençoa 
todas as famílias. Tu que vives e reinas com o Pai e nos dás o Espírito Santo que nos 
enche da tua alegria.  

Realizar sobre nós o sinal que nos recorda que somos filhos de Deus: Em nome do Pai… 
 

Como Maria, dizemos SIM ao Pai,  através da vida (compromisso)  

A partir da Palavra, e da sua realidade, a família decide que compromisso deseja assumir ao longo 
da semana gestos de aolhimento… 
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ABRAÇA O PRESENTE DE NATAL: É CRISTO VIVO! 
--------------------------------------------------------IV Semana de advento   -   O presente é um sonho  
Um gesto: Cantar um refrão e acender a vela 
 

Realizar sobre nós o sinal de Cristo, de filhos de Deus: Eis que vem o nosso Deus… 
 

Salmo 23: (Cada estrofe será rezada por um membro da família)  
Refrão: Venha o Senhor: é Ele o rei glorioso. 

Quem poderá subir à montanha do Senhor? 
Quem habitará no seu santuário? 
 

O que tem as mãos inocentes e o coração puro, 
que não invocou o seu nome em vão nem jurou falso. 

 

Este será abençoado pelo Senhor 
e recompensado por Deus, seu Salvador. 
 

Esta é a geração dos que O procuram, 
que procuram a face do Deus de Jacob. 

 

Citação retirada da liturgia dominical para guardar no coração e viver: 

«Há-de a Virgem conceber e dar luz um Filho, ao qual hão-de pôr o nome de Emanuel»  
 

Compreender, acolher, saborear e viver o Evangelho 
(Diálogo em família para compreender o texto. Se possível: as perguntas são feitas pelas crianças às quais responde o adulto.) 

▪ Porque será que Deus escolheu Maria para mãe do seu Filho? 

▪ Emanuel, significa Deus connosco. Será importante acolher Jesus na nossa vida, na família? Porquê? 

Como podemos acolher o Emanuel? Que sonho tem Ele para nós?  
 

Apresentamos ao Senhor a nossa gratidão:  
Jesus obrigado porque o Natal está próximo. Com ele, chegam os dias da festa na comunidade 
cristã e o encontro das famílias. Obrigado Jesus porque o teu nascimento é fonte de felicidade 
para as famílias. 
Jesus obrigado por… (cada membro da família agradece em silêncio ou partilha a sua oração em voz alta…) 

 

Apresentamos ao Senhor as nossas preces, a nossa súplica, os nossos pedidos:  

Jesus entregamos ao teu coração a nossa Igreja, todos os países em guerra, de modo especial a 
Ucrânia. Sabemos que muitos não poderão fazer a festa em família. Fica no nosso coração a 
questão: que podemos fazer por eles? 
Jesus, peço-Te …(cada membro da família agradece em silêncio ou partilha a sua oração em voz alta…) 
 

Rezámos o Pai Nosso:  
 
 

Acolhemos a Bênção de Deus na nossa vida (rezado em conjunto) 
Jesus, estamos muito perto da celebração do teu Natal. Com o coração preparado e feliz 
acolhemos a tua presença, a tua bênção e a tua paz. Abençoa todas as famílias e dá-lhes 
a tua paz. Tu que vives e reinas com o Pai e nos dás o Espírito Santo que nos abre o 
coração para Te acolhermos.  

Realizar sobre nós o sinal que nos recorda que somos filhos de Deus: Em nome do Pai… 
 

Como Maria, dizemos SIM ao Pai, através da vida (compromisso)  

A partir da Palavra, e da sua realidade, a família decide que compromisso deseja assumir para 
viver um Natal em que Jesus esteja no centro da festa familiar... 
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ABRAÇA O PRESENTE DE NATAL: É CRISTO VIVO! 
O presente é Cristo vivo 

Refrão proclamado por todos:  Hoje nasceu o nosso salvador, Jesus Cristo, Senhor. 
 

Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas (Lc 2, 3-14) 
«Enquanto ali se encontravam, chegou o dia de ela dar à luz 
e teve o seu Filho primogénito. Envolveu-O em panos e deitou-O numa manjedoura, 
porque não havia lugar para eles na hospedaria. 
Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos 
e guardavam de noite os rebanhos. O Anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do 
Senhor cercou-os de luz; e eles tiveram grande medo.  
Disse-lhes o Anjo: «Não temais, porque vos anúncio uma grande alegria para todo o 
povo: nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador, 
que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um Menino recém-nascido, 
envolto em panos e deitado numa manjedoura». 
Imediatamente juntou-se ao Anjo uma multidão do exército celeste, 
que louvava a Deus, dizendo: «Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por 
Ele amados». 
 

Mensagem de Natal (cada frase poderia ser lida, rotativamente, por todos os presentes) 

"O Natal és tu, quando decides nascer de novo em cada dia e deixar Deus entrar na tua 
alma. 
A árvore de Natal és tu, quando resistes vigoroso aos ventos e dificuldades da vida. 
Os enfeites de Natal és tu, quando as tuas virtudes são cores que enfeitam a tua vida. 
O sino de Natal és tu, quando chamas, congregas e procuras unir. 
És também luz de Natal, quando com a tua vida iluminas o caminho dos outros com a 
bondade, a paciência, a alegria e a generosidade. 
Os anjos de Natal és tu, quando cantas ao mundo uma mensagem de paz, justiça e 
amor. 
És também os reis magos, quando dás o melhor que tens sem teres em conta a quem o 
dás. 
Os cânticos de Natal és tu, quando conquistas a harmonia dentro de ti. 
Os presentes de Natal és tu, quando és um verdadeiro amigo e irmão de todos os seres 
humanos. 
Os desejos do Natal és tu, quando perdoas e restabeleces a paz, mesmo sofrendo. 
A consoada és tu, quando sacias com pão e esperança o pobre que te é próximo. 
Tu és a noite de Natal, quando, humilde e consciente, recebes no silêncio da noite o 
Salvador do mundo, sem ruído nem grandes celebrações; tu és sorriso de confiança e 
ternura na paz interior de um natal constante estabelecendo o reino dentro de ti.” 

Papa Francisco 

 

Refrão proclamado por todos:  Hoje nasceu o nosso salvador, Jesus Cristo, Senhor. 
 

Oração final: O Senhor, o Emanuel, nos mostre o seu rosto, nos abençoe e nos dê a sua 

paz. «Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados». 

 
 

 


