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Dinâmicas para o Advento.

I.
Advento é tempo de acolher a Deus e a irmãos e irmãs em
nossa vida. Para isso, é preciso manter-se vigilante e lutar
contra atitudes que desfavorecem o crescimento da alegria,
concórdia, partilha, perdão… É preciso manter-se unido na
defesa de qualquer irmão ou irmã ameaçados.

1) Trazer jornais e escolher tudo o que inspira esperança,
vida.
Com figuras, formar um painel com a palavra NATAL.
Recortar bolas para colorir o painel. Nas bolas, expressar, em
palavras, como sonhamos festejar o Natal. Ex: vida, justiça,
igualdade. Lembrando que a melhor festa é aquela que
preparamos. Deus é festa. Deus é esperança. Deus é razão
de nossa esperança,…

II.
Usar frases do tempo do Advento para fazer uma reflexão e
construir algumas práticas e propostas.

A) “Levantem-se e ergam a cabeça, porque a libertação de
vocês está próxima” (Lc 21: 28).

• Diante de que precisamos erguer a cabeça?
• De que maneira podemos criar coragem e erguer a cabeça
diante de situações onde a vida é ameaçada?

símbolo deste tempo é a coroa do Advento. Este tempo
marca o início do ano litúrgico.
Então como vamos viver este belo tempo de nossa Igreja?
Será que chegaremos em algum lugar com as pegadas deste
jeito? O que devemos fazer para irmos ao encontro de Jesus
neste período? (incentivar as crianças a arrumarem as
pegadas em direção ao sol e falar que no Advento devemos
nos esforçar na nossa preparação: refletindo mais sobre o
nascimento de Jesus, participando das meditações, lendo a
Palavra, intensificando nossa participação na Igreja).
Advento é um tempo que desperta o sentimento de
esperança e expectativa pelo novo que vai chegar. Por isso,
vamos ler nas pegadas que vão em direção ao sol, que
representa Jesus, o que esperamos para este Advento. (ler
aquilo que as crianças escreveram).

❤❤❤



IV.
Material necessário: figura de um sol, folhas de sulfite,
tesouras e pincel hidrocor. (dinâmica a partir de 10 anos).

Desenvolvimento:

Divida o grupo em duplas e entregue a cada uma folha
sulfite, tesoura e pincel hidrocor. Peça que cada um desenhe
o pé do outro participante no sulfite e recorte. Após recortar o
pé, pedir que cada um escreva algo que espera (sentimentos,
desejos etc). Após, peça que a criança coloque a pegada no
chão ( não importa a posição).
Peça que as crianças observem as pegadas e reflitam o texto
bíblico: João 8,12): “Jesus voltou a falar com as pessoas
dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não
caminhará no escuro, mas sim terá a luz da vida.”
(Mostrar o sol para as crianças) Falar com as crianças: assim
como o sol ilumina, dá luz e calor Jesus é a luz da nossa
vida. E no Natal, Jesus nasceu para trazer a luz para o
mundo que andava nas trevas. Advento quer dizer chegada:
é o tempo em que nos preparamos para celebrar o
nascimento de Jesus. É como um caminho que trilhamos
durante 4 semanas ao encontro de Jesus que nasce para nos
trazer a salvação. Este é um tempo em que usamos a cor
roxa ou azul; ficamos vigilantes na expectativa de celebrar a
Natividade. É um tempo em que se valoriza as pessoas de
Maria, São João Batista e o profeta Isaías. O principal

B) “Tomem cuidado para que os corações de vocês não
fiquem insensíveis” (Lc 21, 34).

• Quando e como o nosso coração é insensível?
• Qual o remédio para torná-lo sensível?

C) “Cresça o amor entre vocês” (1Ts 3, 12).

• É o amor a atitude fundamental em nossa vida? Por quê
sim? Por quê não?
• Que práticas podemos sugerir para vivenciar o amor,
preparando-nos para o Natal?

D) “Foi nesse tempo que Deus enviou a sua Palavra a João”
(Lc 3, 2).

• Como é que Deus está falando, hoje?
• Com quem Ele pode estar falando?
• Aonde ele está falando? Em que fatos?
• Eu o escuto falando na minha vida? Como?

E) “Esta é a voz daquele que grita no deserto; preparem os
caminhos do Senhor” (Lc 3, 4).

• Quais são, hoje, os grandes desertos, onde predominam a
surdez, a indiferença, a acomodação diante do valor da vida
e da fé?
• Que sinais poderíamos criar para fazer o deserto florir?



F) “Deus está no meio do povo e vem para renovar o seu
amor. Não tenha medo e nem se acovarde, pois, Ele é o
libertador” (Sf 3, 16-17).

• É tempo de preparar a festa, porque ele vem. Que tipo de
festa Deus quer?
• Como preparar bem esta festa?

G) “Maria partiu às pressas dirigindo-se a uma cidade da
Judéia, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel” (Lc 1,
39-40).

• Maria e Isabel se encontram e partilham os mesmos sonhos
e a mesma missão.
• Como são nossos encontros entre amigos, familiares? Eles
criam um relacionamento fraterno, de respeito, de igualdade,
amizade, ajuda, compreensão? Como?
• Com quem precisamos nos encontrar para uma verdadeira
reconciliação? Que propostas temos?

As respostas podem ser criativas:

• Em forma de rap, ou música popular.
• Desenhos animados ou em quadrinhos.
• Teatro ou música.
• Dança com gestos.
• Colagem de figuras.
• Trabalho em argila, ou massa.

• Palavras em faixas.
• Uso de fantoches.
• Uso de símbolos desenhados ou reais.
• Mensagens escritas em forma de cartões.

III.
Material necessário: uma boneca tipo bebezinho e um
calendário litúrgico. (esta dinâmica é para catequizandos de
03 a 09 anos)
Perguntar às crianças :
Quando uma mulher está grávida (esperando um bebê) o que
ela faz para preparar tudo para a criança que vai chegar? (ela
compra o enxoval, arruma o quartinho do bebê, escolhe um
nome, vai ao médico, faz ultrassom para saber se é menino
ou menina). A mamãe se prepara para a chegada do bebê.
Mas será que é só a mamãe que se prepara? Claro que não,
toda a família se prepara: o papai, os irmãos, os avós, os tios,
as tias, toda a família. E é uma alegria só, pois a família vai
ganhar um novo membro. Que alegria!
O tempo do Advento é este tempo de espera... um tempo em
que nos preparamos e esperamos o nascimento de um
bebezinho muito especial. Este bebezinho é Jesus. Um
tempo em que devemos conhecer mais um pouquinho sobre
Maria, pois ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Ver
que Jesus nasceu humilde em uma estrebaria em Belém.
Neste tempo somos chamados a conversão. Utilizamos a cor
roxa ou azul. No Advento celebramos a expectativa da
chegada de Jesus.




