
SERVIÇO DIOCESANO DA 

PASTORAL FAMILIAR E DO 
LAICADO  

Atividades a celebrar: 
Mês de Dezembro 

Sugestão de Atividades 

Mês de Dezembro 2022 

Dia 8 — Solenidade da Imaculada 
Conceição 
 

Dia 25 — Natal 
 

“O dom precioso do Natal é 
a paz, e Cristo é a nossa 
paz verdadeira. Cristo bate 
à porta dos nossos corações 
para nos conceder a paz, a 
paz da alma. Abramos as 
portas a Cristo!”  
                     

                                    Papa Francisco 
 
 

Dia 30 — Festa da Sagrada    Família 
de Nazaré 
 

Querem saber  mai s  sobre a  Pas -
toral  Famil iar?  
Consultem este  s i t e :  
 

http://www.laityfamilylife.va/content/
laityfamilylife/pt.html 

 

O QUE É UMA 

JORNADA MUNDIAL DA  

JUVENTUDE? 

 

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 
é um encontro dos jovens de todo o mun-
do com o Papa. É uma peregrinação, 
uma festa da juventude, uma expressão 
da Igreja universal e um momento forte 
de evangelização. Apresenta-se como um 
convite a uma geração determinada em 
construir um mundo mais justo e solidá-
rio. Reúne a cada dois, três ou quatro 
anos como um encontro internacional, 
milhares de jovens para celebrar a fé e a 
pertença à Igreja e tem-se evidenciado 
como um instrumento de evangelização e 
transformação da Igreja.   
É o maior evento da Igreja Católica em 
todo o mundo. 
 

A próxima será de 01 a 06 de 
agosto de 2023 em Lisboa. 
 Mais informações… 
www.lisboa2023.org  
angra@lisboa2023.org.pt 

http://www.lisboa2023.org


“Na conceção 
imaculada de 
Maria somos 
convidados a re-
conhecer a auro-
ra do novo mun-
do, transformado 
pela obra salvífi-

ca do Pai e do Filho e do Espírito San-
to”.   
                           

                                      Papa Francisco 
 
 
 
 

Propostas de Atividades na  
Comunidade: 

 
 

 Rezar a oração  da Nossa Senhora 
da Conceição,  por todas as mães 
do mundo; 

 
 

 Vigília de reflexão; 
 
 

 Eucaristia com a 
bênção de grávidas. 

8 DE DEZEMBRO 
SOLENIDADE DA IMACULADA 

CONCEIÇÃO  

A festa da 
Sagrada Família 
remonta ao 
século XVII e 
consiste na 
celebração da 
família santa, como um exemplo 
de vida familiar.          
Amor incondicional, simplicidade, 
união, trabalho e sacrifício são 
algumas das lições a aprender com 
a Sagrada Família. 
 
 

Propostas de Atividades: 
 
 

 Meditar sobre a importância da 
famíl ia  num grupo da 
paróquia; 

 

 Ir ao encontro de algum 
familiar e/ou pessoa com quem 
não temos tido grande 
relacionamento fraterno; 

 
 

 Rezar o terço em família, por 
todas as famílias; 

 

“O Advento é  o tempo que nos é  concedido pa-
ra acolher o Senhor que vem ao nosso encontro, 
também para verificar o nosso desejo de Deus, 
para olhar em frente e nos preparar ao regresso 
de Cristo.”  
 

                                            Papa Francisco  
 
 

 

Propostas de Atividades em Família: 
 

 

 Aprender/pesquisar sobre o presépio;  
 

 Fazer postais de Natal para oferecer; 
 

 Fazer uma doação solidária; 
 

 Desligar a TV e o telemóvel para falar, 
brincar e rezar mais em família; 

 

 Perdoar alguém; 
 

 Ajudar uma família que precise; 
 

 Oferecer o tempo a alguém;  
 

30 DE DEZEMBRO 
FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA 

COMO COMEMORAR O 
TEMPO DO ADVENTO 


