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2ª FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

2ª SEMANA DE ADVENTO

INTRODUÇÃO

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 e a necessidade de procurar a Luz.
Oque é que isso significou para ti?

SE CELEBRAMOS O SEU NASCIMENTO PORQUE NÃO NOS LEMBRAMOS DELE?
VÍDEO – Onde está a fila para ver Jesus?

https://youtu.be/F8YDK1KyuuE

COMPROMISSO - Dia 11 de dezembro - segunda

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.
Quero hoje 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.
Pai Nosso
Em nome do Pai…

SE CELEBRAMOS O SEU NASCIMENTO PORQUE NÃO NOS LEMBRAMOS DELE?

3ª FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2017

INTRODUÇÃO
Passou quase e o primeiro período … Foram mais de trê meses…
Como avalias o teu crescimento ao longo deste tempo como pessoa que és, como aluno, como batizado e
filhos de Deus?
Quais os valores em que mais cresceste ou aqueles que quase pões de lado? Como construíste a “tua
casa”?

VÍDEO – o sábio e o tolo
https://youtu.be/o3yhV9hHj5E

COMPROMISSO - DIA 12 DE DEZEMBRO – TERÇA

Constrói a tua casa, a tua vida com segurança. Que VALORES colocar no seu alicerce?
“A casa não caiu porque estava fundada sobre a rocha”. (Mt7. 21)
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.
Pai Nosso
Em nome do Pai…

SE CELEBRAMOS O SEU NASCIMENTO PORQUE NÃO NOS LEMBRAMOS DELE?

4ª FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2017
INTRODUÇÃO

Devemos procurar Jesus onde há sinais da sua luz, do seu amor.
Mais uma vez, neste advento, és convidado a procurar Jesus na capela. Lembra-te disto ao, longo do dia.

TEXTO
A chave perdida Certo dia, um homem encontrou o seu vizinho que andava de joelhos à procura de alguma
coisa.
- De que estás à procura?
- Procuro a minha chave! – respondeu o vizinho. – Perdi-a.
Sabendo isto, ajoelhou-se e começou a ajudar o vizinho a procurar a chave. Passado algum tempo, perguntalhe o homem:
- Mas onde é que a perdeste?
- Em casa! – respondeu-lhe.
- Então, porque é que a procuras aqui? - Porque aqui há mais luz!

(Sabedoria Perene, p. 32)

COMPROMISSO - Dia 13 de dezembro – quarta

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? Tu falas comigo… Estás disponível quando eu chegar.
Preciso de dar esse passo na Tua direção.
Vou marcar encontro com Jesus. Novamente na capela … Vou fazer silêncio e escutá-Lo.
Pai Nosso
Em nome do Pai…

SE CELEBRAMOS O SEU NASCIMENTO PORQUE NÃO NOS LEMBRAMOS DELE?

5ª FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2017

INTRODUÇÃO
Passaram duas semanas de advento …
Faz o balanço destes dias.
Ainda podes recuperar tempo… Acabaram os compromissos escolares. Pára e dá um pouco do teu tempo
aos outros e a Jesus.

VÍDEO

https://youtu.be/TIhLkNwW0dw

COMPROMISSO - Dia 14 e 15 de dezembro – quinta e sexta.
Dias 14 e 15 – quinta e sexta-feira
VIGIAI. O Senhor está para chegar… Senhor, no final deste dia, concede.me a tua luz para avaliar o
meu dia 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.

Pai Nosso
Em nome do Pai…

SE CELEBRAMOS O SEU NASCIMENTO PORQUE NÃO NOS LEMBRAMOS DELE?

