


ADVENTO NO MOVIMENTO
“Vinde, caminhemos à luz do Senhor!”

Início 29/11 A 24/12

Mães!

Vamos nos preparar para acolher Jesus no Natal como nosso Salvador! 

Vivendo espiritualidade desse tempo em família. Rezemos para que Deus 

nos conceda um coração puro e cheio de esperança para a chegada do 

Menino Deus.

Intenções

1ª Semana: 29/11 a 05/12  - Pela conversão do coração das nossas 

famílias.

2ª Semana: 06/12 a 12/12 - Pela Igreja, Pelo Papa, por todo Clero e pelo 

Movimento.

3ª Semana: 13/12 a 19/12 - Pelo fim da pandemia, por todos doentes e 

pelas situações difíceis desse tempo.

4ª Semana: 20/12 a 24/12 - Ação de graças pela salvação que vem em 

nosso favor por meio de Jesus.



PRÁTICAS ESPIRITUAIS DE PREPARAÇÃO PARA O NATAL

❏ Confissão
*A palha velha deve ser varrida do coração; outras vezes limpar o pó é 
suficiente, mas Jesus sempre quer encontrar uma morada onde possa 
repousar.

● Sugestão: buscar a Confissão nesse período e motivar a família 

conversando sobre a importância deste Sacramento.

❏ Dizer mais a Deus em Oração
*Levantar-se um pouco mais cedo nesse período e começar bem o dia 
com Deus.

● Sugestão: fazer uma Oração pessoal de manhã diariamente;

● Se possível combinar um dia da semana para fazer em família, 

lembrando de colocar as intenções que rezaremos em unidade a 

cada semana.

● Fazer Leitura Orante da Palavra -  Sugestões (1ª Semana Jo 1, 1-18; 

2ª Semana Mc 1, 2-8; 3ª Semana Lc 1, 26-38; 4ª Semana Mt 1, 1-25) 

e, ou

● Oração de um Terço do Movimento (1ª Semana Pelos Filhos, 2ª 

Semana do Perdão, 3ª Semana do Clamor de Mãe), e 4ª Semana 

Mariano.



❏ Encontrar Jesus na Santa Missa

*O Filho de Deus é que nos alimenta verdadeiramente, tão pequeno e que 
despretensioso está presente em todos os tabernáculos. O Natal é a 
celebração do “pão vivo” que desceu do céu como nosso alimento.

● Sugestão: Participar da Eucaristia junto com a família nos 4 
Domingos do Advento (29/11, 06/12, 13/12, 20/12)  e se puder 
participar da Missa mais um dia da semana. Lembrar de rezar nas 
intenções de cada semana.

❏ Jejum e Penitência

*Mesmo que as quatro semanas anteriores ao Natal têm um caráter “mais 
alegre” do que a penitência prévia à Páscoa, devemos esperar o 
aniversário de Jesus para celebrar a ceia de Natal. Não é apenas um 
sacrifício que tem um valor espiritual, mas um sacrifício que nos ajuda na 
expectativa para o Natal.

● Sugestão: Escolher um dia na semana para fazer o jejum 
recomendado pela Igreja (café da manhã normal, e depois faça 
apenas uma refeição, almoço ou janta, substituir um dos dois por 
apenas um lanche simples).



              

         Se desejar fazer algo mais:
▪ Retirar um alimento que você goste muito ou incluir um que não 
goste na sua alimentação durante as 4 semanas (prática do mais 1 
menos 1).
▪ Lembrar de fazer Oração espontânea de entrega ao término do 
Jejum.

 

❏ Missão do coração das Mães

*Aceitar o Convite do Papa Francisco à “criatividade do amor” neste  

Advento.

*Trazer a alegria e a simplicidade em pequenos gestos concretos 

preparando o coração da família para o nascimento de Jesus.

● Sugestões: envolver a família na preparação dos enfeites de Natal e 

enviar fotos para partilharmos  esses momentos nas redes sociais;

● Conversar em família sobre gestos concretos solidários que possam 

espalhar a luz da esperança entre os nossos irmãos, na difícil 

situação que nos encontramos hoje.



Advento no Movimento
“Vinde, caminhemos à luz do Senhor!”

1ª Semana – 29/11 a 05/12

Rezaremos em unidade
Intenção: Pela conversão do coração das nossas famílias.
Oração pessoal diária

     Se possível convidar a família para
❏ Participar da Santa Missa Dia 29/11 - 1° Domingo Advento;
❏ Escolher um dia dessa semana para rezar juntos;
❏ Fazer Leitura Orante da Palavra Jo 1,1-18;
❏ Rezar o Terço pelos Filhos (Mistérios do dia);
❏ Fazer jejum (o recomendado pela Igreja);
❏ Fazer algo mais, retirar alimento ou algo que goste muito ou comer algo que 

não goste (mais 1 menos 1);
❏ Buscar a Confissão e motivar a família conversando sobre a importância 

deste Sacramento;
❏ Aceitar o convite do Papa Francisco para a “Criatividade do Amor” neste 

advento.(Gestos solidários que possam trazer esperança aos nossos irmãos 
nesse tempo);

❏ Enviar fotos para serviço de mídia, em família preparando enfeites Natal.



ADVENTO NO MOVIMENTO
“Vinde, caminhemos à luz do Senhor!”

2ª Semana – 06/12 a 12/12

Rezaremos em unidade
Intenção: Pela Igreja, pelo Papa, por todo o Clero e pelo Movimento.
Oração pessoal diária

Se possível convidar a família para
❏ Participar da Santa Missa Dia 06/12 – 2° Domingo Advento;
❏ Escolher um dia dessa semana para rezar juntos;
❏ Fazer Leitura Orante da Palavra Mc 1, 2-8;
❏ Rezar o Terço do Perdão;
❏ Fazer jejum (o recomendado pela Igreja);
❏ Fazer algo mais, retirar alimento ou algo que goste muito ou comer algo que 

não goste (mais 1 menos 1);
❏ Buscar a Confissão e motivar a família conversando sobre a importância 

deste Sacramento (caso não tenha feito);
❏ Aceitar o convite do Papa Francisco para a “Criatividade no Amor” neste 

advento. (Gestos solidários que possam trazer esperança aos nossos irmãos 
nesse tempo).

 

 

 



ADVENTO NO MOVIMENTO
“Vinde, caminhemos à luz do Senhor!”

3ª Semana – 13/12 a 19/12

Rezaremos em unidade
Intenção: Pelo fim da pandemia, pelos doentes e situações difíceis desse tempo.
Oração pessoal diária

Se possível convidar a família para
❏ Participar da Santa Missa Dia 13/12 – 3° Domingo Advento;
❏ Escolher um dia dessa semana para rezar juntos;
❏ Fazer Leitura Orante da Palavra Lc 1, 26-38;
❏ Rezar o Terço do Clamor de Mãe;
❏ Fazer jejum (o recomendado pela Igreja);
❏ Fazer algo mais, retirar alimento ou algo que goste muito ou comer algo que 

não goste (mais 1 menos 1);
❏ Buscar a Confissão e motivar a família conversando sobre a importância deste 

Sacramento (caso não tenha feito);
❏ Aceitar o convite do Papa Francisco para a “Criatividade no Amor” neste 

advento. (Gestos solidários que possam trazer esperança aos nossos irmãos 
nesse tempo).

 

 

 

 



ADVENTO NO MOVIMENTO
“Vinde, caminhemos à luz do Senhor!”
4ª Semana – 20/12 a 24/12

Rezaremos em unidade
Intenção: Ação de graças pela salvação que vem em nosso favor por meio de 
Jesus.
Oração pessoal diária

Se possível convidar a família para
❏ Participar da Santa Missa Dia 20/12 – 4° Domingo Advento;
❏ Escolher um dia dessa semana para rezar juntos;
❏ Fazer Leitura Orante da Palavra Mt 1, 1-25;
❏ Rezar o Terço Mariano (Mistério do dia);
❏ Fazer jejum (o recomendado pela Igreja);
❏ Fazer algo mais retirar alimento ou algo que goste muito ou comer algo que 

não goste (mais 1 menos 1);
❏ Buscar a Confissão e motivar a família conversando sobre a importância deste 

Sacramento (caso não tenha feito);
❏ Aceitar o convite do Papa Francisco para a “Criatividade no Amor” neste 

advento. (Gestos solidários que possam trazer esperança aos nossos irmãos 
nesse tempo).

 

 

 


