A nossa proposta…

O que é o Advento?

Esta iniciativa da Junta Regional de Santarém pretende levar todos os
escuteiros da região a percorrer um mesmo caminho durante esta época
tão especial do ano. Enquanto membros do Corpo Nacional de Escutas,
ou seja, do Escutismo Católico Português, este é para nós um tempo de
alegria, de esperança, que nos faz lembrar o que nos une, referimo-nos, é
claro, a Jesus. Seguindo o desafio da Junta Central de “Caminhar para o
Natal”, associamo-nos à Caritas, com a sua iniciativa “10 Milhões de Estrelas
- Um Gesto pela Paz!”, contribuindo desta forma para uma causa que lembra a importância da união e da ajuda ao próximo.

A palavra Advento é um substantivo masculino com etimologia latina, no termo adventum, que significa vinda ou chegada. A palavra advento também
pode significar fundação ou criação de alguma coisa.

Assim sendo, e como forma de darmos forma a esta esperança, a esta
alegria, a este Jesus que nos une, pretendemos nos diversos agrupamentos realizar um mesmo caminho. Queremos lembrar a todas as crianças e
jovens a importância de nos prepararmos para receber Jesus nas nossas
vidas, e de como é possível conhecê-Lo melhor tendo um conhecimento
mais aprofundado da sua história e do seu exemplo.
Disponibilizados a todos um conjunto de materiais que pretendem ajudar-vos a viver este tempo, a acolher e preparar melhor o Natal nos vossos
agrupamentos. Os textos apresentados e as propostas têm por base a iniciativa da Junta Central - “Caminhar para o Natal”. Pretendemos adaptar a
cada secção a vivencia desta época, mas mantendo o sentido de coesão
do agrupamento, ou seja, lançando dinâmicas para cada seção, mas que
apenas completam o seu sentido quando reunidas.
Esta é uma iniciativa para as crianças e jovens, mas a mesma não é possível sem o apoio de todos os adultos, e arriscamo-nos mesmos a dizer que
esta é um das mais belas formas de viver o Advento para os adultos da
nossa região, ou seja, levar Jesus às crianças e jovens, dinamizando com
eles estas atividades de preparação para o Natal.

Recebem este nome as quatro semanas antes do Natal. Este período litúrgico evoca a dupla vinda de Jesus Cristo, a verificada em Belém, quando
Ele veio ao mundo, e a que ocorrerá no Seu regresso no Dia do Juízo. Por
isso, a característica deste tempo, com o qual se inicia o ano eclesiástico, é
a purificação como preparação para receber Aquele que está para vir. O
caráter penitencial do advento é acentuado pela cor litúrgica, que é o roxo.
Advento é um período mencionado no calendário religioso, é um tempo de
alegria para os cristãos, caracterizado pela preparação para o nascimento
de Jesus. É por essa razão que hoje em dia o período do advento é definido pelas quatro semanas que antecedem o Natal, tendo início no Domingo
mais próximo do dia 30 de novembro, indo até o dia 24 de dezembro, sendo o primeiro tempo do ano litúrgico.
Segundo a Bíblia, o Anjo Gabriel apareceu a Maria numa visão, dizendo
que em breve ela daria à luz um menino, o Filho de Deus que viria para trazer luz ao mundo. Esse tempo de espera é caracterizado hoje como advento.

A Coroa do Advento...

A preparação da iniciativa...

A coroa do advento é uma coroa de ramos de abeto, com quatro velas
(círios), que se acendem uma após a outra nos quatro domingos do advento. Este costume é relativamente recente, que remonta talvez ao século
XIX, e que se difundiu a partir da I Guerra Mundial.

O Advento para o ano de 2014 tem início a 30 de novembro, pelo que
esta iniciativa deve ser lançada no dia 29 de novembro, no sábado, como
forma de marcar o início deste período.

Este ramo está pleno de simbolismo. A sua forma circular representa a
eternidade e a sua cor remete para a esperança e vida. Em muitas coroas,
existe uma fita vermelha, que simboliza o amor de Deus pela humanidade
e o amor das pessoas que esperam o nascimento de Jesus.
As quatro velas da coroa representam cada uma das quatro semanas e
são acesas em cada Domingo do Advento.

Aos agrupamentos que solicitarem será entregue o seguinte material:
- Conjunto de Velas da Cáritas (1 unidade);
- Guias da Iniciativa do Advento;
- Velas Individuais.
Esta pretende ser uma iniciativa vivida de forma marcante no Agrupamento, pelo que os Dirigentes devem preparar um local, que seja um pouco
mais reservado, mas não escondido, onde será marcado cada Domingo
do Advento.
O primeiro passo consiste em preparar a Coroa do Advento, a qual deverá
ser o mais original possível, de modo a receber o Conjunto de Velas da
Cáritas, as quais serão o centro deste símbolo.
Importa salientar que este espaço deverá em breve acolher o Presépio e
a Linha Temporal do Advento.
Sugere-se que a preparação da Coroa do Advento seja realizada em conjunto com os Caminheiros, como forma de os sensibilizar para esta iniciativa,
fazendo destes o primeiro rosto da alegria que caracteriza esta época.

1º Domingo

Atividades

Dinâmica
Em grupo, devem iniciar a oração como habitual, e dinamizar este momento de acordo
com o seguinte esquema.

I Secção - Lobitos
Devem pintar várias estrelas, para com elas embelezar
o local onde se encontra a Coroa do Adveto.

Evangelho
Mc 13, 33-37

II Secção - Exploradores
Tendo em conta a simbologia do Presépio na preparação do Natal, é de extrema importância a sua pesena no Agrupamento. Sugere-se que cada Patrulha crie
com materiais reciclados um pequeno presépio.

Tempo de silêncio...
Reflexão
O Advento centra o nosso olhar no sentido último da vida: não caminhamos para o
abismo ou para o caos, mas para encontrarmos o Senhor; para na contemplação do
Seu rosto, encontrarmos a paz! É tempo, pois, de nos prepararmos para ir ao encontro
de Cristo. E podermos caminhar com confiança porque, primeiramente, Ele nos procura,
como nos ensina a Palavra de Deus: É Deus que toma sempre a iniciativa: procurou
Abraão, Moisés, enviou os profetas e, por fim, o seu próprio filho, Jesus Cristo, como o
pastor que procura a ovelha perdida... até a encontrar!
É tempo de dar aos nossos passos esta direção firme: Caminhemos ao encontro do
Senhor!
Oração
Desperta em mim, Senhor, a vontade firme de me preparar, pela prática das boas
obras, para ir ao Teu encontro.
Eu sei que me procuras incansavelmente para habitar na minha vida. Dá-me força para
Te procurar. Sempre!
Acende-se a primeira vela... Desafio
Esta semana vou visitar alguém (familiar, amigo, vizinho, pessoa só ou doente,...) e,
através da minha presença, levar-lhe amizade, alegria e esperança.
Cântico
Sugerimos o cântico A Estrela Polar.
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III Secção - Pioneiros
A Comunidade deve, utilizando elementos da natureza (ex. Musgo, Pedras, Troncos), criar
um ambiente para ser colocado o Presépio.
IV Secção - Caminheiros
O Clã deve criar a estrutura que irá suportar a Coroa do Advento, bem como o Presépio
criados para esta iniciativa.
Material de Apoio
Este QR-CODE dá-vos acesso ao material de apoio para cada uma destas atividades
propostas. Caso não o consigam utilizar poderão aceder ao mesmo através do Site da
Região.

http://goo.gl/2lleZY

2º Domingo

Atividades

Dinâmica
Pode começar-se a oração como habitual, e partilhar um pouco da vivência do desafio
da semana que passou.

I Secção - Lobitos
Sugere-se a leitura da história adaptada da Anunciação
do Anjo a Maria, com passagem opcional do vídeo. Existe ainda a opção de pintarem um desenho alusivo.

Evangelho
Mc 1, 1-8
Tempo de silêncio...
Reflexão
É experiência de todo o caminhante que, mais tarde ou mais cedo, o cansaço bate
à porta. Não menos real é a experiência de quem põe em Deus a sua esperança e,
numa ou outra etapa da vida, se pergunta: porque tarda o meu Senhor em vir? Porque
não vejo realizadas as promessas que me faz? Porque permanecem feridas abertas na
minha alma? Podemos de facto, cansar-nos de esperar no Senhor!
É tempo de reavivar a chama da nossa fé: Deus é fiel. Ele realiza todas as suas promessas.
Oração
Senhor, que mandas preparar os caminhos do teu Filho, não permitas que, devido à
minha extrema fraqueza,
me canse de esperar a presença consoladora do Bom Samaritano que é Jesus Cristo.
Acende-se a segunda vela... Desafio
Esta semana vou parar 10 minutos num sítio calmo (igreja, campo, quarto,...) e reconhecer
os sinais da presença de Deus na minha vida! Escreverei num papel, para não me esquecer!
Cântico
Sugerimos o cântico Nossa Senhora do “Sim”.

II Secção - Exploradores
Utilizando a técnica da Découpage na Vela, e com
guardanapos alusivos ao Natal, devem criar um pequena lembrança para que possam utilizar em casa,
como forma de levar a luz de Jesus à sua família.
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III Secção - Pioneiros
A Comunidade deve construir um Placard alusivo ao Advento, para que na próxima semana seja possível colocar neste as mensagens deixadas a Jesus.
IV Secção - Caminheiros
O Clã deve elaborar um texto alusivo ao Advento, para que este possa ser partilhada
com a Comunidade da vossa Paróquia.
Material de Apoio
Este QR-CODE dá-vos acesso ao material de apoio para cada uma destas atividades
propostas. Caso não o consigam utilizar poderão aceder ao mesmo através do SIte da
Região de Santarém.

http://goo.gl/U38JTj

3º Domingo

Atividades

Dinâmica
Pode começar-se a oração como habitual, e partilhar um pouco da vivência do desafio
da semana que passou.

I Secção - Lobitos
Sugere-se que cada Lobito crie o seu pequeno presépio,
em cartolina, pintando e recortando o mesmo.

Evangelho
Jo 1, 6-8. 19-28

II Secção - Exploradores
Devem escrever um pequeno cartão que irá acompanhar as Velas realizadas na semana aneterior.

Tempo de silêncio...
Reflexão
A alegria: em que fonte se encontra? Coisas tão pequeninas, gestos, encontros, palavras... olhos atentos e corações disponíveis são capazes de a acolher. E dai se colhem
novas forças para o caminho. Como não experimentar uma alegria renovada por estarmos perto de Jesus, da sua vida, de O encontrarmos?
É tempo de nos alegrarmos porque o Senhor está perto da nossa vida!
Oração
Deus de infinita bondade, que vês o teu povo esperar fielmente o Natal de Jesus, fazme chegar a esta grande festa e celebrá-la com renovada alegria.
Acende-se a terceira vela...
Desafio
Esta semana vou partilhar (um texto, um desenho, um post no facebook, uma mensagem
aos amigos,...) a minha alegria de acreditar em Deus e de esperar pelo nascimento do
Menino!
Cântico
Sugerimos o cântico Ando à Procura de Ti Senhor.
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III Secção - Pioneiros
Cada Pioneiro deve escrever uma pequena mensagem a Maria e José, como forma de os
felicitar pelo seu filho Jesus, o qual está prestes a nascer. Devem colocar estas mensagens
no Placard criado para o efeito.
IV Secção - Caminheiros
Neste advento Jesus convida-nos a ser mais como ela, a sermos Santos do nosso tempo.
Em família, ou com os teus amigos, faz a oração que te promomos. Em seguida partilha e
medita o texto que o Papa João Paulo II escreveu aos jovens.
Material de Apoio
Este QR-CODE dá-vos acesso ao material de apoio para cada uma destas atividades
propostas. Caso não o consigam utilizar poderão aceder ao mesmo através do SIte da
Região de Santarém.

http://goo.gl/ZsnNef

4º Domingo

Atividades

Dinâmica
Pode começar-se a oração como habitual, e partilhar um pouco da vivência do desafio
da semana que passou.

I Secção - Lobitos
Sugere-se que cada Lobito leve consigo o material preparado, para dinamizar em família este momento. Existindo
um desenho de Jesus, no momento do seu nascimento,
para que o Lobito o ofereça à sua família.

Evangelho
Lc 1, 26-38
Tempo de silêncio...
Reflexão
Tal como dizemos que uma mulher grávida está de esperanças porque traz dentro de
si um vida nova, o futuro, em Maria contemplamos a maior figura do Advento: ela gera
em seu ventre aquele que é a nossa Esperança. E espera, como qualquer mãe, ver o
rosto de seu filho.
É tempo de nos tornarmos lugar santo - presépio - onde Cristo possa habitar.
Oração
Pai Santo, quiseste que a Virgem Maria se tornasse a mãe do Teu filho Jesus, ajudai-me
a ser humilde como ela, para cumprir fielmente a tua vontade e me tornar Templo Santo
onde possas habitar.
Acende-se a quarta vela...
Desafio
Esta semana, conscientes de que O quero acolher bem, vou aproximar-me de Jesus,
através do Sacramento da Reconciliação.
Cântico
Sugerimos o cântico Renasce em Mim.
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II Secção - Exploradores
Devem em casa, utilizando a vela que criaram, dinamizar com a família um pequeno momento de
oração, conforme o esquema sugerido.
III Secção - Pioneiros
Cada Pioneiro deve através dos novos meios de comunicação, e de acordo com a nossa
propostas levar Jesus aos seus amigos, principalmente aos que ainda não O conhecem
ou estão um pouco afastados.
IV Secção - Caminheiros
Este é um tempo que nos convida a sermos como Jesus, a sermos Santos. Convidamos os
Caminheiros a refletirem sobre este desafio, o qual nos é lançado de forma única pelo
Papa João Paulo II no seu texto “Precisam-se de Santos de Calças de Ganga”.
Material de Apoio
Este QR-CODE dá-vos acesso ao material de apoio para cada uma destas atividades
propostas. Caso não o consigam utilizar poderão aceder ao mesmo através do SIte da
Região de Santarém.
http://goo.gl/yuiuVS

O Natal...
O Advento representa a preparação para o Natal, para o nascimento de
Jesus. Este é um caminho que percorremos, que juntos, em região, quisemos
ousar percorrer.
No entanto, após chegarmos à meta não faz sentido não vivermos em pleno a festa, o Natal. E por isso, mais uma vez, a Junta Regional de Santarém,
vem lançar-vos um desafio: levar Jesus aos outros.
O Escutismo apresenta-se como forma privilegiada de viver este desafio, de
viver o Natal, através do exemplo, do contacto privilegiado com a natureza,
as crianças e os jovens.
Não pretendemos de modo algum sobrecarregar o nosso ocupado calendário, pelo que iremos apenas propor, semanalmente, uma Oração de
Grupo, preferencialmente em Secção, ou mesmo em Bando, Patrulha, Equipa e Tribo. Queremos, apenas, que a habitual oração que marca o início
dos trabalhos seja direcionada para esta alegria de receber Jesus, e com
um enorme sentimento de fraternidade, em que uma região inteira reza o
mesmo, acredita no mesmo, busca o mesmo.
Este é um tempo de alegria, de levar o amor ao próximo, devemos por
isso ter esta atenção em particular nas atividades dinamizadas nas nossas
comunidades.
Um Feliz Natal... Que o Menino nasça em todos nós!

