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Levantai-vos! Vamos a Belém.  
 

Advento e Natal 2021 
 
Introdução 
Iniciamos no domingo, 28 de novembro, o tempo do Advento. O Advento é um 

tempo de espera e de 
esperança na Luz que 
desafia e vence todas as 
escuridões da nossa vida. 
As sucessivas crises que 
assistimos (pandémica, 
económica, ecológica, 
política...) abalam os 
nossos alicerces, deixam-
nos receosos, 
aumentando em nós a 
indiferença perante o 
mundo e Deus. Esta é a 
hora de acolhermos o 
desafio proposto, pelo 
nosso Bispo, para a 
nossa Diocese: Levantai-
vos! Vamos! (Mt 26,46). 
O momento em que 
Jesus impõe esta atitude 

aos seus discípulos é dramático, Jesus está prestes a viver a sua Paixão, os 
discípulos sentirão a sensação de abandono, a dúvida e o desânimo. No entanto, 
o imperativo é forte e vem repleto da certeza que Deus não abandona o seu 
Povo e com ele quer fazer caminho, vamos. Caminhemos juntos, em 
comunidade e com Ele. É Jesus que, muitas vezes, pega na nossa mão e nos 
levanta, empurra-nos para a frente, a olharmos bem alto para a LUZ que em 
Belém se faz HOMEM. 
Levantai-vos! Vamos a Belém! (cf. Lc 2,15) Este é também o caminho que os 
Pastores quiseram realizar... ir ao encontro da Luz, para que a Luz entrasse 
neles e depois a comunicassem aos homens e mulheres do seu tempo. O 
anúncio não pode ficar reduzido apenas em e nas palavras. Isso todos nós 
somos capazes de fazer, e muito bem. O anúncio tem que implicar ação, vamos, 
fazer do mesmo modo que Jesus. Em cada atitude devo sempre perguntar, se 
Jesus estivesse no meu lugar como reagiria, como faria, como responderia? 
Imitar Jesus sempre e em todos os lugares. 
A dinâmica de Advento que propomos à nossa comunidade tem como pano de 
fundo a proposta da nossa Diocese de Lamego enriquecida e adaptada com 
propostas e dinâmicas de oração que outras igrejas particulares irão viver neste 
tempo de Advento. 
A Estrela é, para nós e foi para os Pastores, a Rosa dos Ventos, que nos aponta 
o caminho, o Presépio. Um caminho que não fica reduzido naquele Presépio de 
Belém, mas em tantos outros presépios do mundo de hoje: famílias, idosos, 
doentes, jovens desorientados, crianças, pobres, depressivos, refugiados... 
tantos homens e mulheres que clamam pela nossa oração e ajuda. É neste 
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sentido que a cada domingo ser-nos-á lançado um desafio para vivermos e 
rezarmos em família, pensando em tantas outras famílias que estão à nossa 
volta. Assim, em nossa casa criemos um espaço de oração, junto do presépio 
ou árvore de Natal com a estrela ou do Menino Jesus, coloquemos a Coroa de 
Advento, para aí e em cada semana, como família, caminharmos com os olhos 
posto no Salvador, realizando os desafios que nos serão propostos a cada 
domingo até ao Dia de Natal. 
Levantai-vos! Vamos a Belém! 
 
 
I – Domingo do Advento – Caminhar 
“A vossa libertação está próxima” 
 
REFLEXÃO 
O tema pastoral da nossa diocese, este ano, é uma ordem que Jesus dá aos 
seus discípulos na noite da sua Paixão: "Levantai-vos! Vamos!" Os Pastores, 
após a informação do Anjo do nascimento de Jesus, impuseram-se a si irem até 
Belém (Lc 2,15), seguindo a Estrela. É o mesmo imperativo que hoje nos é 
dirigido a nós. A Estrela que vamos construir ao longo destes quatro domingos, 
a rosa dos ventos para os Pastores e Magos, significa que temos de ir todos e 
em todas as direções: aos ricos e aos pobres, aos novos e aos velhos, aos que 
estão dentro e aos que estão fora, sem exceção. A caminhar juntos na certeza 
e na confiança de que Deus nos guia. Ao referir-se à época e à circunstância 
que estamos a viver atualmente, o nosso Bispo afirma "que este tempo 
aparentemente insípido é também tempo novo, tempo favorável, isto é, tempo 
de favor e de graça "e que "requisita, suplica e implica a nossa resposta 
igualmente boa, porventura entre lágrimas e gritos de alegria" (n° 1). O tempo 
litúrgico do Advento que hoje começa requer que se renove a esperança de uma 
vinda eminente. Por isso, também o Evangelho deste domingo nos ordena: 
"Erguei-vos e levantai a cabeça", tendo confiança que a nossa libertação está 
próxima. 
 
(acender a primeira vela) 
 
LITURGIA 
Rito da aspersão da água 
Ao iniciar o tempo de Advento, recordemos a nossa condição de batizados, de 
filhos amados de Deus. Por isso, será a água batismal, que nos fez germinar 
para a vida nova a qual Deus nos convoca, a desafiarmo-nos e a confiarmos na 
urgência de nos erguermos, levantar a cabeça e caminhar juntos, porque está 
próxima a nossa libertação. Durante o rito da aspersão da água (Missal Romano, 
1359ss), os que puderem colocar-se-ão de joelhos. 
 
POPOSTA PARA A FAMÍLIA 
A realizar em família e no silêncio da nossa casa. 
 
Desafio 
Escolhe uma música instrumental calma para ouvires em família. Ao redor de 
uma mesa, sentados no chão, na sala de estar ou de jantar, num espaço onde 
se sintam. Ouve a música em silêncio e deixa-te conduzir pelos pensamentos de 
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Deus. No final, numa folha colocada no meio, cada um escreve uma palavra, 
sintetizando aquilo que sentiu neste momento de encontro com Deus.  
 
Oração 
Senhor, ensina-nos a acolher 
e a ser acolhedores dos nossos irmãos, 
a estarmos vigilantes e orantes 
a sermos melhores em casa,  
à semelhança de Jesus. 
Queremos ser uma família 
Em marcha até Jesus  
aberta e acolhedora, 
uma família que se levante 
caminhando juntos, 
uma família onde cada um possa sentir-se companheiro de estrada  
e ao mesmo tempo acolhido gratuitamente. 
 
 
II – Domingo do Advento – Anunciar 
“Toda a criatura verá a salvação de Deus” 
 
REFLEXÃO 
Hoje é o livro de Baruc, na primeira leitura, que nos reporta para o tema pastoral 
da nossa diocese. Diz o autor sagrado: "Levanta-te, Jerusalém, sobe ao alto e 
olha para o Oriente" (Br 5,5). Deus amplia-nos a visão e a missão, porque abate 
os montes e enche os vales, de modo a que, também o nosso caminho, fique 
mais plano. Na sua carta pastoral, o nosso Bispo afirma que são as "palavras 
suculentas e saborosas" que fazem "a ligação entre os céus, que são de Deus, 
e a nossa terra (..). É a Palavra boa que Deus envia em missão à nossa terra 
para curar as suas feridas e fecundar os seus sulcos abertos; é também a oração 
do justo e humilde que, fazendo o caminho contrário, atravessa as nuvens e se 
deita de mansinho no coração de Deus" (n° 2) Levanta-te, Igreja de Lamego! 
Levanta, diocese, a tua voz e o teu olhar, por todo o território, em todas as 
direções. Anuncia que o tempo não é de luto nem de aflição, mas de esperança 
na Salvação que vem de Deus, e que é o próprio Deus. 
 
(acender a segunda vela) 
 
LITURGIA 
Kyrie 
Cantar o ato penitencial. 
 
POPOSTA PARA A FAMÍLIA 
Desafio 
Pensarmos em alguém que consideramos ser um amigo da nossa família, 
mesmo que não seja crente como eu. Vamos ter com essa pessoa e desejar-lhe 
uma boa semana e dizer-lhe “obrigado por seres amigo da nossa família”. Se 
não for possível por causa da distância, transmitimos essa mensagem através 
de uma chamada telefónica ou de uma vídeo chamada (não de um email nem 
de sms) para que seja possível ouvir a voz de todos os elementos da família. 
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Oração 
Agradecemos-te Senhor  
porque simplesmente nos escolheste  
e nos enviaste pelo mundo a falar de Ti, 
a anunciar a alegria e a Paz. 
Agradecemos-te porque nos amas  
e nos fazes sentir amados.  
Todos confiamos em Ti:  
ajuda-nos a ouvir, a olhar,  
a estar com as pessoas  
a fim de que elas possam  
ver-Te refletido em nós  
e assim preparamos  
o verdadeiro Natal.  
 
 
III – Domingo do Advento – Partilhar Alegria 
“Toda a criatura verá a salvação de Deus” 
 
REFLEXÃO 
Atravessa a liturgia da Palavra deste domingo um grito constante e retumbante, 
que repetidamente nos convida à alegria, ao júbilo e ao contentamento. Aclaram-
se as cores dos paramentos. Começam os últimos preparativos para a grande 
festa.  
No Evangelho ouviremos João Baptista apelar à caridade, à justiça e à paz. O 
nosso Bispo alerta que o "tempo que vivemos não é só de pandemia, mas 
também de anemia humana e cristã, moral, intelectual e espiritual". Mas também 
nos conforta e sossega, dizendo que "Deus não nos abandona, habita no meio 
de nós e caminha connosco" (n° 1). 
Não há tempo para prantos nem lamentos. Como diz, Dom António Couto, "o 
tempo é de luta e de labuta". É hora de sentir a proximidade deste nosso Deus 
que se faz homem, deste céu que desce à terra, deste amanhecer que se faz 
dia. 
(acender a terceira vela) 
 
LITURGIA 
Salmo responsorial e aclamação ao Evangelho 
Valorize-se o canto do salmo responsorial e da aclamação ao Evangelho, como 
sinal da alegria de acolher a Palavra de Deus. Para exprimir o gesto alegria, 
sugere-se no momento de cantar o salmo, toda a assembleia se colocará de pé. 
 
Mistério da Fé 
Depois da narração da Eucaristia, cante-se a aclamação “Mistério da Fé”. 
 
Momento pós-comunhão 
Após a comunhão sacramental, pode voltar a entoar-se o refrão e a primeira 
estrofe do salmo responsorial. 
 
POPOSTA PARA A FAMÍLIA 
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Desafio 
Em família pensamos numa atividade no exterior que todos gostamos de fazer... 
ou num local que gostaríamos de visitar. Saímos à rua e vamos concretizar este 
propósito, ou marcamos já um dia na agenda para o pôr em prática. Deixamos 
os telemóveis em casa, porque queremos estar estes minutos verdadeiramente 
em família. 
 
Oração 
Senhor Jesus, 
Ensina-nos a abrir os nossos olhos 
para que possamos acolher aqueles 
que estão à nossa volta, a nossa família,  
mas também, tantos que no mundo vivem sós 
e possamos partilhar com eles  
o que somos e temos. 
Que a nossa pequena oração nos ajude a  
recordar que somos todos filhos  
do mesmo Deus – Pai e que somos todos irmãos 
debaixo do mesmo céu. 
 
 
IV – Domingo do Advento – Visitar 
“Bendito é o fruto do teu ventre” 
 
REFLEXÃO 
Chegamos ao cume desta caminhada de Advento, como Maria ao cimo das 
montanhas de Judá, para visitar a sua prima Santa Isabel. A Nova Aliança 
começa a manifestar-se, e João exulta no seio de Isabel.  
O nosso Bispo fala mesmo em "autoestrada da aliança, sinalizada por Palavras 
e Atitudes de excelência, compromisso solene selado entre Deus e o seu Povo. 
Deus é fiel, fidedigno, digno de confiança, e não pode desdizer-se, mesmo que 
nós sejamos infiéis" (n° 3). 
A encarnação do Verbo de Deus no seio de Maria, assumindo a nossa natureza, 
é o sinal mais visível dessa mesma aliança que Deus faz com a Humanidade. A 
Palavra incarnada é o alimento que nos sustenta e nos transforma interiormente. 
É por isso, que Maria se pôs a caminho para visitar e anunciar a Palavra de Deus 
nela feita carne e implicar-nos na Aliança de Deus com a Humanidade. O seu 
testemunho é fonte de bênçãos e faz exultar de alegria.  
Saudemos a Palavra de Deus, de pé, cantando. 
(acender a quarta vela) 
 
LITURGIA 
Entronização da Palavra 
Antes da Liturgia da Palavra, um admonitor convida a assembleia a deixar-se 
visitar pela Palavra de Deus. Depois da admonição os acólitos transportam o 
Evangeliário, colocando-o ao centro do altar. Este rito é acompanhado de um 
cântico apropriado. 
 
POPOSTA PARA A FAMÍLIA 
Desafio 
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Pensando nas famílias que mais sofrem, e que têm necessidades durante todo 
o ano e não apenas na quadra natalícia, vamos escolher uma instituição / família 
/ pessoa a quem ajudar noutra época do ano. Marcamos um dia no calendário 
para concretizar essa ajuda e pomos uma lembrança no telemóvel para não nos 
esquecermos, para passarmos das palavras à ação. 
 
Maria visitou Isabel cheia de alegria, que até o filho de Isabel exultou no seu 
ventre ao ouvir a saudação de Maria. Os gestos valem mais do que muitas 
palavras. Saudemos as pessoas que cruzam pelo nosso caminho e aprendamos 
a cumprimentar (boa dia e boa noite) na língua gestual portuguesa 
 
Oração 
Senhor Jesus,  
escolheste habitar no meio de nós 
e especialmente na nossa família.  
Ajuda-nos a fazer do nosso coração 
e da nossa vida uma casa acolhedora 
na qual haja espaço para Ti e para todos. 
Torna-nos capazes de olhar, saudar e visitar com  
simpatia cada pessoa que encontramos, 
para que através da nossa amizade  
possam reconhecer-Te como  
o amigo mais precioso do mundo.  
 
 
Domingo de Natal – Acolher o Amor 
“A vida era a luz dos homens” 
 
REFLEXÃO 
 
No princípio era o Verbo / E o Verbo era Deus. 
Tudo por Ele foi criado / Na terra como nos céus. 
 
Luz eterna e verdadeira / Mistério de Deus profundo, 
Que ilumina todo o homem / Que nasce para este mundo. 
 
O mundo por Ele foi feito / Mas não O reconheceu; 
E não O quis receber / Quando veio ao que era seu. 
Mas o Verbo Se fez homem / E habitou entre nós, 
 
E vimos a sua glória / Ouvimos a sua voz. 
Cheio de graça e verdade / No meio de nós O vemos: 
É da sua plenitude /Que todos nós recebemos. 
 
Glória ao Pai e glória ao Filho / Que nasceu da Virgem Mãe, 
Glória ao Espírito Santo. / Pelos séculos. Ámen. 
 
LITURGIA 
Profissão de fé 
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Afirmar “Creio em Jesus Cristo” é dom divino e resposta humana, é acolher Deus 
que se digna que assume a nossa humanidade, que pela nossa voz n’Ele 
acredita. Por isso, antes de iniciar o Credo, acender-se-á a vela do Círio Pascal. 
Como é habitual genufletir aquando das palavras “... e incarnou pelo Espírito 
Santo no seio da Virgem Maria...”. 
 
Veneração da imagem do Menino Jesus 
Depois da bênção final da celebração, sugere-se que cada cristão venere a 
imagem do Menino Jesus, fazendo uma inclinação, como quem acolhe o próprio 
Deus, o Amor, na sua vida, em atitude de adoração. 
 
POPOSTA PARA A FAMÍLIA 
Desafio 
Levar o Menino Jesus do Presépio para a Igreja para que possa ser benzido. 
 
Acender uma vela ao longo da semana junto do presépio e fazer, em família, um 
momento de adoração ao Menino. 
 
Fazer Jesus “presente”, acolhendo no dia a dia alguém que está na “margem” 
(visitar um lar de idosos e passar algum tempo a conversar com eles, brincar 
com alguma criança que esteja sozinha, criar uma comunicação por telefone 
com alguém sozinho...). 
 
Oração 
Senhor,  
Recordamos todos os que não têm que comer e passam frio 
os que não têm família ou estão desempregados, 
os doentes e idosos: 
que a nossa confiança em Ti 
seja traduzida em gestos fraternos e solidários, 
para que todos recuperem 
a confiança e a esperança no futuro. 
Senhor, que a celebração do Natal 
nos dê a força de nos levantarmos 
e caminharmos rumo à Luz que de Belém 
se dá a conhecer à humanidade, 
derrubando os muros da indiferença 
tornando o nosso coração acolhedor do Amor. 
 
Fonte: Diocese de Lamego, Viseu e Guarda. 


