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Pelo sonho é que vamos, 
comovidos e mudos. 
Chegamos? Não chegamos? 
Haja ou não haja frutos, 
pelo sonho é que vamos. 
Basta a fé no que temos. 
Basta a esperança naquilo 
que talvez não teremos. 
Basta que a alma demos, 
com a mesma alegria, 
ao que desconhecemos  
e ao que é do dia a dia. 
Chegamos? Não chegamos? 
- Partimos. Vamos. Somos. 

 

 
Sebastião da Gama 

1ª SEMANA DO ADVENTO “GRUTA CASA DOS SONHOS” 

RECITAÇÃO DE UM MISTÉRIO DO ROSÁRIO 

 

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

F. Amém! 

P. Com Maria e José, oremos ao Senhor! 

F. Neste Natal, Ele nos dê a alegria do Seu amor! 

P. Nesta 1ª semana do Advento, a Palavra de Deus adverte-nos para 
estarmos atentos e não deixarmos arrombar a nossa casa! Uma maneira 
simples de “guardar” a nossa casa do risco e da ameaça da divisão, da 
violência ou da tristeza, é rezar. Família que reza unida, permanece unida 
(Al.227). Quando estamos a rezar, criamos um espaço onde Deus nos pode 
falar e transformar. Quando, na Anunciação, Deus chamou Maria, para ser 
a Mãe de Jesus, encontrou-A em sua casa, porque Deus fala-nos primeiro 
que tudo, no lugar onde habitamos. Diz o Evangelho: 

Leitura Bíblica 

“Ao entrar em casa de Maria, o anjo disse-lhe «Salve ó cheia de graça, 
o Senhor está contigo»” (Lc. 1.28). 

P. Neste mistério, rezemos em família, para que a nossa casa, esteja 
sempre bem guardada pelo amor de Deus, entre todos os seus filhos. 

Pai Nosso 

10 Ave-Marias 

Glória… 

P. Maria, digna morada de Jesus! 

F. Rogai por nós! 

P. Bendigamos ao Senhor! 

F. Neste Natal, Ele nos dê a alegria do Seu amor! 

 



2ª SEMANA DO ADVENTO “NOVE MESES DE SONHO” 

RECITAÇÃO DE UM MISTÉRIO DO ROSÁRIO 

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
F. Amém! 
P. Com Maria e José, oremos ao Senhor! 
F. Neste Natal, Ele nos dê a alegria do Seu amor! 
P. Nesta 2ª semana do Advento, recordamos que a família é comparável a 
uma árvore que, tal como o amor, deve sempre dar fruto. Os filhos são o 
“rebento” mais esperado e são “o fruto” mais bendito de um casal e de uma 
família feliz. E se o casal não recebe a alegria desse fruto, pode ajudar 
tantas crianças e outras famílias e outras pessoas a viverem mais felizes. 
Quando Isabel recebeu a visita de sua prima, que também estava grávida, 
diz o Evangelho que ela exclamou: 

Leitura Bíblica 

“Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre” (Lc. 
1.42). 

P. E quando foi anunciado a José o nascimento do Menino, também lhe foi 
dito: 

Leitura Bíblica 

“Não temas receber Maria, pois o que ela concebeu é fruto do Espírito 
Santo” (Lc. 1.20). 

P. Neste mistério, rezemos em família, por todas as grávidas e por todos os 
bebés nascidos ao longo deste ano de 2016. Para que todos sejam 
acolhidos como um fruto bendito. E rezemos por aquelas famílias que não 
puderam ter filhos, para que sejam generosas a acolher e a ajudar outras 
famílias. 

 
Pai Nosso 
10 Ave-Marias 
Glória… 
P. Maria, Mãe bendita e Imaculada! 
F. Rogai por nós! 
P. Bendigamos ao Senhor! 
F. Neste Natal, Ele nos dê a alegria do Seu amor! 
                       

3ª SEMANA DO ADVENTO “MENSAGEIRO DO SONHO” 

RECITAÇÃO DE UM MISTÉRIO DO ROSÁRIO 

 

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
F. Amém! 
P. Com Maria e José, oremos ao Senhor! 
F. Neste Natal, Ele nos dê a alegria do Seu amor! 
P. Nesta 3ª semana do Advento, recordamos que todos somos 
mensageiros, anunciadores felizes, do sonho de Deus. Em família todos 
devemos sonhar e trabalhar por um mundo mais belo, em que ninguém se 
sinta só. Somos chamados a construir uma família, tão bela, que ela mesma 
seja uma boa notícia para o mundo de hoje. Deus envia anjos a cada uma 
das nossas casas, como à de Maria e José. Deus abençoa-nos, pondo ao 
nosso lado pessoas de luz, pessoas boas que cuidam de nós e pessoas 
frágeis que precisam de nós. Deus manda anjos a cada casa: são pessoas 
confiadas ao nosso amor. Esta semana, enviemos uma mensagem bonita, 
ou uma carta escrita, a quem mais precise de boas notícias. Recordemos e 
revivamos aquele momento em que Maria recebeu a mais surpreendente 
mensagem, como nos diz o Evangelho 

Leitura Bíblica 

“O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada 
Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da 
casa de David e o nome da virgem era Maria»” (Lc. 1.26-27). 

P. Neste mistério, rezemos em família, para que os primeiros anunciadores, 
mensageiros de Deus, sejam aqueles que vivem em nossas casas. 

Pai Nosso 
10 Ave-Marias 
Glória… 
P. Maria, Mãe do Evangelho vivo! 
F. Rogai por nós! 
P. Bendigamos ao Senhor! 
F. Neste Natal, Ele nos dê a alegria do Seu amor! 
 
 
  



4ª SEMANA DO ADVENTO “O HOMEM DOS SONHOS” 

RECITAÇÃO DE UM MISTÉRIO DO ROSÁRIO 

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
F. Amém! 
P. Com Maria e José, oremos ao Senhor! 
F. Neste Natal, Ele nos dê a alegria do Seu amor! 
P. Nesta 4ª semana do Advento, pensamos em Maria e José e nos 
preparativos para o nascimento de Jesus, em Belém, que significa 
precisamente «a Casa do Pão». Pensamos nas dificuldades de uma família 
pobre e simples. Pensemos nos casais mais novos, que estão a dar os 
primeiros passos na construção de uma família. Todos têm sonhos e 
dificuldades, como São José, o esposo da Virgem Maria. Diz o Evangelho, 
a respeito de um certo momento, em que São José não compreendia o que 
se estava a passar: 

Leitura Bíblica 

“Eis que o Anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse «José 
filho de David, não temas receber Maria, tua esposa»” (Mt. 1.20). 

P. E mais tarde, quando Herodes pretendia matar o Menino, o Anjo do 
Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: 

Leitura Bíblica 

“Levanta-te e foge para o Egito e fica lá até que eu te avise” (Mt. 2.13). 

P. Como o Papa Francisco faz, deixemos debaixo da imagem de São José 
o nosso pedido, o nosso sonho desta semana. Rezemos para que as nossas 
famílias não deixem de sonhar e enfrentem com coragem as dificuldades. 
Rezemos sobretudo pelos refugiados, para que encontrem países e famílias 
que os acolham. Rezemos para que as nossas famílias se tornem berços 
de esperança, para o mundo. 

Pai Nosso 
10 Ave-Marias 
Glória… 
P. São José, Esposo de Maria! 
F. Rogai por nós! 
P. Bendigamos ao Senhor! 
F. Neste Natal, Ele nos dê a alegria do Seu amor! 
           

OITAVA DO NATAL “GUARDADORES DE SONHOS” 

RECITAÇÃO DE UM MISTÉRIO DO ROSÁRIO 

 

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
F. Amém! 
P. Com Maria e José, oremos ao Senhor! 
F. Neste Natal, Ele nos dê a alegria do Seu amor! 
P. Ao longo destes oito dias, celebramos, em festa, com grande alegria, o 
nascimento de Jesus. É esse o convite que ressoa na noite de Natal, e que 
é dirigido, em primeiro lugar, a uns pastores, que pernoitavam nos campos, 
guardando os seus rebanhos durante a noite. O Anjo disse-lhes: 

Leitura Bíblica 

“Hoje na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias, 
Senhor, isto vos servirá de sinal: encontrareis um menino envolto em 
panos e deitado numa manjedoura” (Lc. 2,11-12). 

P. O nascimento de Jesus foi anunciado aos Pastores, que ficaram cheios 
de alegria. Jesus é acolhido, amado, alimentado, vestido, educado, por 
Maria e José, na família de Nazaré. Neste mistério, rezemos para que todos 
nós, tal como os Pastores, saibamos guardar este sonho, de modo a fazer 
de “toda a vida da família um «pastoreio» misericordioso” (Al.322). Peçamos 
que todas as famílias se tornem «pequenas igrejas» e a nossa paróquia 
(movimento, grupo, associação, comunidade religiosa) se torne uma 
«grande família». 

 

Pai Nosso 
10 Ave-Marias 
Glória… 
P. Sagrada Família de Nazaré! 
F. Rogai por nós! 
P. Bendigamos ao Senhor! 
F. Neste Natal, Ele nos dê a alegria do Seu amor! 
 
 
 



SEMANA DO ANO NOVO À EPIFANIA “O SONHO DA PAZ” 

RECITAÇÃO DE UM MISTÉRIO DO ROSÁRIO 

 

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

F. Amém! 

P. Com Maria e José, oremos ao Senhor! 

F. Neste Natal, Ele nos dê a alegria do Seu amor! 

P. Iniciamos um novo ano civil. No dia 1, Dia Mundial da Paz, invocámos a 
bênção divina e expressámos os nossos sonhos, em muitos votos, 
compromissos, desejos. O novo ano começou, como sempre, sob o olhar 
protetor da Mãe de Deus, que inspira e acompanha agora o nosso Plano 
Diocesano de Pastoral: “Com Maria, renovai-vos nas fontes da alegria”. 
Neste início de ano, queremos que o sonho da Paz comece por se realizar 
na nossa casa, na nossa família. Por isso devemos aprender a dizer muitas 
vezes, três palavras simples «por favor», «obrigado» e «desculpa». O 
Evangelho do passado domingo, dia 1, dizia-nos algo muito belo, a respeito 
do modo como a Mãe de Jesus vivia o seu dia-a-dia, atenta a tudo o que via 
e ouvia. Dizia assim São Lucas: 

Leitura Bíblica 

“Maria conservava todas estas palavras, meditando-as em seu 
coração” (Lc. 2.19). 

P. Neste mistério, peçamos a Maria, Mãe de Deus, que nos ajude a guardar 
estas três palavras «por favor», «desculpa» e «obrigado», para que em 
nossa casa haja Paz e esta Paz chegue a todos os filhos de Deus, dispersos 
pelo mundo inteiro. 

Pai Nosso 
10 Ave-Marias 
Glória… 
P. Maria, Rainha da Paz! 
F. Rogai por nós! 
P. Bendigamos ao Senhor! 
F. Neste Natal, Ele nos dê a alegria do Seu amor! 
 

SEMANA DEPOIS DA EPIFANIA E 1ª DO TEMPO COMUM  
“OS REIS DO SONHO” 

RECITAÇÃO DE UM MISTÉRIO DO ROSÁRIO 
 
 

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
F. Amém! 
P. Com Maria e José, oremos ao Senhor! 
F. Neste Natal, Ele nos dê a alegria do Seu amor! 
P. Começámos a nossa caminhada com a visão de Isaías que nos descrevia 
o mais belo sonho de Deus (Is 2,1-5), para uma humanidade reconciliada no 
amor e na paz. Construímos o Presépio, como casa dos sonhos e 
aprendemos, com Maria e José, a esperar pelo sonho, abrindo a porta da 
nossa casa, às surpresas de Deus. E concluímos agora o tempo de Natal 
com a Manifestação aos Reis Magos. Dizia o Evangelho do passado 
domingo. 

Leitura Bíblica 

“Avisados em sonhos, os Magos regressaram à sua terra por outro 
caminho»” (Mt 2,12). 

P. Ao longo desta caminhada, recordámos que é importante «sonhar a 
família» e «sonhar em família». Somos desafiados a ser “reis do sonho”, a 
não perdermos esta capacidade de sonhar alto, para ir mais longe, para 
nunca desistir e fazer frente às dificuldades. As pessoas mais velhas, os 
nossos avós, os casais que já fizeram 25, 40, 50, 60 anos de casados, 
podem ajudar-nos a não desistir dos nossos sonhos, porque, apesar de já 
terem percorrido um longo caminho, eles ainda sonham. Neste mistério, 
rezemos pelas nossas famílias, para que estejam abertas às surpresas de 
Deus e cresçam com as dificuldades do caminho 

Pai Nosso 
10 Ave-Marias 
Glória… 
P. Maria, Estrela da evangelização! 
F. Rogai por nós! 
P. Bendigamos ao Senhor! 
F. Neste Natal, Ele nos dê a alegria do Seu amor! 
 


