11 de dezembro
SEGUNDA SEMANA DO ADVENTO
O MOTIVO ATRÁS DO NATAL

Bom dia! Passou já uma semana de Advento, de preparação espiritual para a vinda do Senhor Jesus.
Falamos da preparação espiritual pois as questões materiais desta época não há necessidade de recordar…
O Colégio, em cada dia da semana coloca um cartaz com essa proposta de preparação espiritual, junto ao
banco e à luz que significam, respetivamente, a necessidade de procurar a Luz.
Jesus espera algo de nós…

Texto / Vídeo

https://youtu.be/4qC-ewoh80w

Reflexão/ Compromisso
Deus funciona assim, à borla. Oferecendo-se sem restrições e sem esperar pagamento.
Se queres que ele entre na tua vida, deves fazer o mesmo. Dar o melhor de ti, de graça.
Hoje quero ser diferente. Sair da minha zona de conforto e dos meus hábitos egoístas e dar o melhor de
mim aos outros.
VOU MARCAR ENCONTRO COM JESUS ATRAVÉS DE GESTOS CONCRETOS DE AJUDA E AMIZADE SEM
DISTINGUIR PESSOAS QUER NA ESCOLA, CASA OU RUA.

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

ADVENTO: Esperança e Alegria

12 de dezembro
OS SAPATOS PARTILHADOS

Bom dia! O primeiro período está quase a acabar… muita coisa passou durante 3 meses. Mas uma coisa
gostaria que ficasse como proposta para deixar junto do presépio e fazer isso todos os dias. Vamos
descobrir o quê…

Texto / Vídeo
https://youtu.be/lUTagKoAyXE
Reflexão/ Compromisso
Uma coisa é certa: aquelas crianças sabem partilhar… sabem construir juntas.
A partilha, a comunhão de vida é o que constrói a nossa casa, a nossa vida com segurança.
Que VALORES colocar na construção da casa para ela não cair?
Construir uma vida feliz, é como construir uma casa. Podes construir em terreno frágil: mentiras,
facilitismo, consumismo, orgulho …
VOU MARCAR ENCONTRO COM JESUS AO LONGO DO DIA NO ESFORÇO DE CONSTRUIR SEGURAMENTE –
PONTUALIDADE E EMPENHO EM TODAS AS AULAS. Partilhar e fazer com que todos estejam bem.

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

ADVENTO: Esperança e Alegria

13 de dezembro
A ÁRVORE DE NATAL

Bom dia! Já todos devemos ter em casa, bem enfeitada, a árvore de Natal. Para a enfeitar todos devem
ter ajudado um pouco. Hoje vamos escutar um conto sobre a Árvore de Natal.

Texto
Era uma vez, uma aldeia pobre. Nesse povoado viviam famílias carenciadas. Aconteceu que, um ano,
quando o Natal se aproximou, uma família sentiu-se muito triste. Eles não sabiam como celebrá-lo porque
não tinham dinheiro sequer para a ceia. Então o pai decidiu fazer um trabalho extra vendendo árvores de
Natal. Assim, no dia seguinte a família levantou-se bem cedo, subiu até à montanha para encontrar na
floresta os pinheiros mais bonitos para vender. Cortou os pinheiros, colocou-os na carroça, e levou-os até
ao mercado para vendê-los. Faltavam apenas dois dias para o Natal e a família não tinha conseguido
vender sequer um pinheiro. Tristes com a situação, pensaram que tinha sido um desperdício ter cortado as
árvores. Então, começaram de casa em casa a perguntar quem não tinha árvore. Então, em vez de vender,
decidiram dar as árvores às famílias mais pobres que não tinham dinheiro para comprar. As pessoas
mostravam-se muito agradecidas. Na véspera de Natal, quando a família chegou a casa, teve uma grande
surpresa. Dentro de casa, na mesa de jantar, tinha uma grande ceia e ao lado uma Árvore de Natal,
preparadas pelos vizinhos que tinham visto a generosidade deles. Nesse Natal, aquela família percebeu
que quem partilha será sempre recompensado.

Reflexão
Não nos esqueçamos que o Natal é tempo de amor, de sermos felizes e fazermos felizes os outros. Tal
como embelezamos a árvore de Natal, somos convidados enfeitar os corações das pessoas com coisas
bonitas, como amor, alegria, partilha, perdão. Vamos tornar este Natal mais bonito.

Compromisso
Pensa: O que é que Jesus tem para te oferecer? Ele não se limita a dizer palavras vazias nem te manda embora
com uma palmadinha nas costas.
O que é que Ele pode fazer por ti?
Vou marcar encontro com Jesus. Novamente na capela … Vou fazer silêncio e escutá-Lo.

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

ADVENTO: Esperança e Alegria

14 de dezembro
GLÓRIA

Bom dia! Estamos quase a terminar o nosso tempo escolar. Hoje preparamos a nossa festa.
Ao longo destes dias tentamos situar-nos no verdadeiro Natal.
Hoje partilhamos contigo a beleza, a ternura do nascimento de Jesus e a alegria que Ele traz à nossa vida.
Sejamos capazes de fazer o bem e de vivermos em paz.

Texto/ Vídeo
https://youtu.be/v5mdybeyLVc

COMPROMISSO
Senhor, concede-me a tua luz para avaliar os meus dias e perceber se caminhei na tua presença.
VEM, SENHOR JESUS.
Vou marcar encontro com Jesus no final do meu dia - farei o exame de consciência pedindo ao Senhor
que me ajude a permanecer vigilante, avaliando as minhas atitudes.

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

Nota: O dia 15 de dezembro fica para uma pequena avaliação da Festa de Natal e de alguma palavrinha
para a interrupção letiva

ADVENTO: Esperança e Alegria

