Todos irmãos, todos de casa.

Caminhada Diocesana do Advento ao Batismo do Senhor 2021/2022

“Todos irmãos, todos de casa” é o lema da caminhada do Advento ao Batismo do Senhor,
proposta pela nossa Diocese do Porto. O tema inspira-se no Plano Diocesano de Pastoral
“Todos família, todos irmãos” e na recente encíclica do Papa Francisco “Fratelli tutti” (Todos
irmãos).
“A ideia de nos sentirmos todos de casa, seja na Casa Comum do Mundo, seja na Casa Comum
da Igreja, seja na Casa Comum da Família é inspirada na referida Encíclica em que se aponta
este ideal: «A nossa sociedade ganha, quando cada pessoa, cada grupo social se sente
verdadeiramente de casa» (FT 230).
O programa “Todos de casa” pretende valorizar a família como Igreja Doméstica, sem
domesticar ou confinar a vida da Igreja e a celebração do Natal ao espaço restrito da família.”
A Pastoral Familiar de Mafamude optou por celebrar e refletir o advento deste ano inspirada nesta
proposta da Diocese do Porto, onde iremos construir uma estrela com uma imagem do presépio
ao centro, destinada a ser colocada como centro de mesa de Natal com um círio. A estrela terá 8
pontas, cada uma correspondente aos oito momentos desta caminhada:
 Dia 28/11: 1º Domingo do Advento
 Dia 5/12: 2º Domingo do Advento
 Dia 8/12: Solenidade da Imaculada Conceição
 Dia 12/12: 3º Domingo do Advento
 Dia 19/12: 4º Domingo do Advento
 Dia 26/12: Festa da Sagrada Família
 Dia 01/01: Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus
 Dia 6/01: Epifania do Senhor
 Dia 9/01: Batismo do Senhor.

Em cada momento desta caminhada colocaremos em cada ponta da estrela uma palavrachave e uma imagem, que servirá de ponto de partida para a meditação desse momento.
As palavras-chave de reflexão dos Domingos de Advento serão as propostas na eucaristia

dominical pelo Sr. Pe. Jorge Duarte, sendo que a primeira foi a Caridade e a segunda a
Paz.
Através desta proposta, lançamos o desafio deste lema “Todos Irmãos, todos em casa”,
a quem se queira juntar a nós e partilhar connosco esta caminhada de preparação da
vinda do Senhor…

