04 de dezembro
PRIMEIRA SEMANA DO ADVENTO
(Bom dia para o 1º, 2º e 3º anos)

Bom dia! Começamos um novo mês e com ele a Igreja começou a preparação para o Natal: são quatro
semanas em que preparamos a vinda de Jesus. Estamos já no Advento. Em casa, começámos a montar o
presépio e a árvore de Natal, e o nosso coração, começa a preparar-se para receber Jesus. Para te ajudar,
Deus está sempre pronto a acompanhar-te nesse caminho, como uma luz.

Texto
Tinha chegado um dos dias mais desejado por toda a família. O João, a Matilde e os pais estavam,
finalmente, a montar o presépio e a árvore de Natal. Como sempre, começaram pela árvore, colocandolhe as bolas, as fitas e as luzes. No cimo da árvore não poderia faltar a estrela que lembrava aquela que
guiou os magos até à gruta de Belém.
A animação era muita e tinha chegado o momento de desembrulhar as figuras do presépio. Era o jogo
preferido das crianças. Perceber quem lá vinha, se um pastor, se São José, Maria, os Reis… Só não corria
tão bem, quando chegava a vez de tirar o menino Jesus da caixa. E começavam eles:
- Sou eu!
- Não, sou eu!
- Mas eu disse primeiro! Mãe, o João quer tirar-me o menino Jesus das mãos.
No meio daquela zaragata, a mãe, calmamente, pergunta:
- O que acham que Jesus preferia que fizessem?
Passados alguns segundos, a Matilde diz:
- Está bem João, podes ser tu a abrir!
O João ficou muito contente, e os pais ainda mais. João colocou o menino Jesus na manjedoura e apenas
faltava apagar as luzes da sala e acender as do pinheiro de Natal.
Nesse momento, algo inesperado aconteceu. A luz do prédio deixou de funcionar. As crianças começaram
logo a reclamar, pois era chegado o momento de fazer festa com as luzes que piscam e brilham…
O pai foi, rapidamente, buscar uma vela e colocou-a junto do presépio. Aquela luz era tão acolhedora e
quentinha que ficaram ali sentados e abraçados rezando a Jesus e apreciando tudo o que tinham
construído juntos.

Reflexão
 A luz de Jesus é como uma luz calma e serena que nos ajuda a ver melhor mesmo no meio do
escuro. A luz de Jesus ajuda-nos a tomar as decisões mais certas, assim como ajudou a Matilde.
COMPROMISSO
Vou marcar encontro com Jesus e receber o seu abraço indo um pouco à capela.

Oração: Estamos a preparar a Festa da Imaculada Conceição por isso a nossa oração será pedir que nos
ajude neste tempo de Advento. Avé- Maria… Maria Imaculada Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

ADVENTO: Esperança e Alegria

04 de dezembro

Bom dia para o 4º ano
Bom dia! Começamos um novo mês e com ele a Igreja começou a preparação para o Natal: são quatro
semanas em que preparamos a vinda de Jesus.
A escola propõe-te em cada dia um compromisso para preparares o teu oração para melhor O acolheres.
Procura estar atento e fazer uma caminhada de advento com seriedade. Começa hoje com a confissão.

Texto / Vídeo
Como confessar-me.

https://youtu.be/lKHG6VV7f6U

COMPROMISSO
Neste caminho para o Natal, reparo que trago às costas e no coração muita tralha que me impede de
avançar.
Senhor, acorda em mim o desejo forte de te confessar os meus pecados e de receber o teu perdão.
Vou marcar encontro com Jesus, recebendo o seu perdão na confissão e o seu abraço de Pai que me
espera.

Oração
Avé- Maria… Maria Imaculada Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.

ADVENTO: Esperança e Alegria

05 de dezembro
COM JESUS, APRENDO A VER
O LADO BOM DAS PESSOAS

Bom dia! Jesus é o amigo que nos ajuda a ver sempre a beleza de todas as pessoas. Vamos ver um vídeo
que nos pode ajudar a perceber como é importante ver o lado bom das pessoas.

Texto/ Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=An2OaIbPSII
Reflexão
 Já aconteceu contigo pensares mal de alguém mesmo antes de a conhecer?
 Quando viste o vídeo pela primeira vez, também achaste que o Sven queria comer o nariz do Olaf?
Sem razão, não é?
 O Jesus que vai nascer no nosso coração ajuda-nos a ver o lado bom das pessoas, e se fizermos
assim, vamos evitar muitas discussões e confusões, como estava a acontecer com o Olaf e o Sven.
 Desafio: Sê amável com alguém de quem não gostas tanto. Ele/a também é bom aos olhos de
Deus! Não andes tão dorminhoco como nos pede o compromisso de hoje:
COMPROMISSO

Ando entretido e adormecido com muitas coisas e coisinhas.
Grandes e pequenas.
Tanta coisa que me atrapalha e distrai do essencial …
Dar espaço a Jesus na tua vida faz a diferença.
Vou marcar encontro com Jesus. Ele espera-me na capela … Vou dar-lhe a prioridade e pedir que me
ajude a ver o lado bom das pessoas (colegas, professores, pais, funcionárias)

Oração
Avé- Maria… Maria Imaculada Auxiliadora… Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.

ADVENTO: Esperança e Alegria

06 de dezembro
OLHAR ATENTO E RESPEITADOR

Bom dia! Hoje somos convidados a ter um olhar atento e respeitador para com todas as pessoas ao
longo do dia. Os princípios que vamos ver podem ajudar-nos.

Texto
1. Trata todas as pessoas, também os familiares, como gostarias que te tratassem a ti.
2. Procura fazer sempre o bem possível.
3. Perdoa os defeitos ou as ofensas dos outros, e eles também te perdoarão certamente a ti.
4. Quando alguém te fizer um favor ou tiver alguma atenção para contigo, diz: “Muito obrigado”.
5. Não tenhas medo de dizer “enganei-me!”. Todos nós erramos e é com os erros que aprendemos muita
coisa, sobretudo o arrependimento e pedir desculpas.
6. Mantém sempre as tuas promessas. Sê sempre fiel à palavra dada.
7. Quando tiveres um problema, pede ajuda a quem te pode dar um bom conselho.
8. Não te consideres mais importante que os outros.
9. Sorri, irradia simpatia e faz com que as pessoas que contigo convivem se sintam bem.
10. Mesmo que à tua volta vejas colegas que levam uma vida superficial, procura encontrar razões
profundas para viver.

(adaptado de Pedrosa Ferreira, Sentinelas da Aurora)

COMPROMISSO
O caminho até ao Natal é longo e custoso. Temos de dar passos. É muito mais fácil ficar parado e fechar os
olhos a quem nos rodeia.
Vou marcar encontro no Jesus, prestando atenção a cada pessoa com quem me cruzo – cumprimento,
respeito, sei dialogar, ofereço-me para dar uma ajuda.

Oração: Ave-Maria…Maria Imaculada Auxiliadora…Rogai por nós! Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.

ADVENTO: Esperança e Alegria

07 de dezembro

DIA DA IMACULADA CONCEIÇÃO

Bom dia! Amanhã é feriado. A festa, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, é celebrada pela Igreja
Católica no dia 8 de dezembro. Em 1646, o rei D. João IV declarou Nossa Senhora da Conceição, rainha e
padroeira de Portugal e em 1841, na cidade de Turim, Itália, aconteceu o episódio que deu início à Obra de
São João Bosco. Vamos ouvir.

Texto
No dia 8 de dezembro de 1841, Dom Bosco estava a preparar-se para celebrar a Missa. A um canto, cheio
de frio, estava um jovem pobre. O sacristão pô-lo na rua. Dom Bosco disse-lhe:
- Não lhe faça mal. Vai dizer-lhe que venha. Ele é meu amigo.
Ele veio e combinou que, no fim da Missa, teria todo o prazer em falar com ele.
E assim foi. Perguntou-lhe como se chamava: era Bartolomeu Garelli. Natural de Asti, servente de
pedreiro, órfão de pai e de mãe, com 16 anos de idade, sem saber ler nem escrever.
Dom Bosco perguntou-lhe:
- Sabes cantar?
- Não.
- Sabes assobiar?
Bartolomeu começou a rir. Naquele momento começavam a ser amigos. Ainda não tinha feito a primeira
Comunhão. Dom Bosco perguntou-lhe:
- Se eu te desse catequese, tu virias?
- Com todo o gosto.
- Podemos começar imediatamente.
Dom Bosco ajoelhou-se e rezou uma Avé Maria. E docemente, ensinou-o a fazer o sinal da cruz.

Reflexão
Amanhã é um dia especial, para as irmãs salesianas e salesianos e para nós. e começamos hoje com a
celebração da nossa Eucaristia às 11h00, agradecendo por tudo o que Nossa Senhora fez e faz por nós.
Hoje, saibamos estar com Jesus e Nossa Senhora, escutando e cantando.

Oração
Ave-Maria…Maria Imaculada Auxiliadora…Rogai por nós! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

ADVENTO: Esperança e Alegria

