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2ª FEIRA, 04 DE DEZEMBRO DE 2017

1ª SEMANA DE ADVENTO

INTRODUÇÃO
Ontem, a Igreja começou a preparação espiritual 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.

VÍDEO
Como confessar-me.

https://youtu.be/lKHG6VV7f6U

COMPROMISSO - Dia 04 de dezembro - segunda

Neste caminho para o Natal, reparo que trago às costas e no coração muita tralha que me impede de avançar.
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.

3ª FEIRA, 05 DE DEZEMBRO DE 2017

INTRODUÇÃO
As nossas ações estão dependentes da nossa fé, dos princípios em que acreditamos. A celebração do Natal
é, por isso, uma demonstração da nossa crença na vinda de Jesus.
Apenas celebramos momentos com um significado especial para nós. Assim, ao celebrarmos o Natal,
revelamos a importância que este acontecimento apresenta nas nossas vidas. Escutemos o poema
“Hossana” de Miguel Torga que anuncia a chegada de Jesus.

TEXTO (projetar e cmentar)

Hossana
Junquem de flores o chão do velho mundo:

Ponham pois rosmaninho

Vem o futuro aí!

Em cada rua,

Desejado por todos os poetas

Em cada porta, Em cada muro,

E profetas

E tenham confiança nos milagres

Da vida,

Desse Messias que renova o tempo.

Deixou a sua ermida e meteu-se a caminho.

O passado passou.

Ninguém o viu ainda, mas é belo.

O presente agoniza.

É o futuro...

Cubram de flores a única verdade
Que se eterniza!
Miguel Torga

COMPROMISSO - Dia 05 de dezembro – terça

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.
Muita diferença. Deus deixa de ser uma ideia; sentes que Ele é uma Pessoa, um Pai.
Vou marcar encontro com Jesus. Ele espera-me na capela … Vou dar-lhe a prioridade.

4ª FEIRA, 06 DE DEZEMBRO DE 2017

INTRODUÇÃO
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 - Dia 06 e 07 de dezembro – quinta e sexta.

O caminho até ao Natal é longo e custoso. Construir uma vida com sentido e com projeto é como realizar
uma caminhada, superar os desânimos.
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.

5ª FEIRA, 07 DE DEZEMBRO DE 2017

VÉSPERA DA FESTA DE MARIA IMACULADA

INTRODUÇÃO
Aproximamo-nos da grande festa de Maria a 08 de dezembro – a festa da imaculada Conceição.
Recordamos, amanhã, o facto do rei D. João VI a ter coroado rainha de Portugal com a coroa usada pelos reis
portugueses – ela é rainha de Portugal.
Recordamos que foi a 08 de dezembro que Dom Bosco acolheu Bartolomeu Garelli e deu início à obra
salesiana, rezando com ele uma Avé Maria. Por isso, em todo o mundo salesiano ao meio dia, com diferentes
fusos horários, se reza a AVé Maria.

TEXTO
Vamos interiorizar o canto e fazer a nossa consagração a Maria de modo a começarmos o dia preparandonos para a eucaristia que iremos celebrar.

https://youtu.be/40waDe9vxNo

COMPROMISSO - Dia 06 e 07 de dezembro – quinta e sexta.

O caminho até ao Natal é longo e custoso. Construir uma vida com sentido e com projeto é como realizar
uma caminhada, superar os desânimos.
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.

