2ª FEIRA || 10 dezembro
ENCONTRO COM JESUS
Bom dia! Iniciamos a segunda semana de Advento. Após
uma mensagem de e-mail que nos convidava a cuidar do
nosso coração através da vigilância e da oração, esta
semana temos uma outra mensagem, de Instagram
Texto

«Foi dirigida a palavra de Deus a João, no deserto. E ele
percorreu toda a zona do rio Jordão, pregando um batismo
de penitência para a remissão dos pecados, como está
escrito: «Uma voz clama no deserto: Preparai o caminho
do Senhor»
Cf. Lc 21, 25-36

Reflexão
«Uma voz clama no deserto: Preparai o caminho do
Senhor»… Esta é a mensagem desta semana: Escutar esta
voz que nos diz para prepararmos o caminho… para
prepararmos a vinda de Jesus… Mas como nos
preparamos? Não precisamos de responder hoje.
Fiquemos com esta pergunta…
E, hoje, queremos também recordar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os Direitos
Humanos são regras que indicam os direitos e liberdades básicas que todas as pessoas no mundo devem ter
garantidos. Vamos visualizar um pequeno vídeo que nos ajuda a recordar…

https://youtu.be/_gwbmFIr-XA
E juntos rezamos (A professora pode ler e os alunos repetem, 1º ano)
Oração

Senhor Jesus,
Não sei o que aí vem.
Tu não dás detalhes do dia de amanhã.
Mas sei que Tu não queres que a minha vida seja vazia.
Por isso, faz com que a torne cheia de ternura. Ámen

Bom dia!
Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua Palavra

3ª FEIRA || 11 dezembro
A ESTRELA DE NATAL
Bom dia! Que a semana seja vivida com entusiasmo. Hoje, trazemos algo relacionado com a estrela de
Natal. Foi uma estrela que conduziu os reis magos ao presépio, não foi? A estrela abriu caminho… e ajudou
a preparar o caminho para o Senhor Jesus…

Texto
A estrela de Natal, também conhecida como a estrela de Belém,
tornou-se numa decoração típica das nossas casas e das ruas na
época de Natal. É colocada no topo da árvore de Natal ou no
presépio e lembra-nos a estrela que guiou os três Reis Magos até ao
local onde o menino Jesus nasceu. A estrela característica possui
quatro pontas que representam os pontos cardeais (norte, sul, este,
oeste) e uma cauda luminosa, fazendo lembrar um cometa. Também
se usa a estrela de cinco pontas lembrando o ser humano (Cabeça,
braços e pernas).
Reflexão
A estrela de Natal para além de ter orientado os reis magos, representa a Luz do Mundo, Jesus Cristo.
Como não sabiam onde se encontrava Jesus, os três Reis Magos perguntaram na corte do Rei Herodes,
mas sem sucesso. Herodes ao saber do nascimento do Rei dos Judeus, pediu-lhes que assim que
encontrassem Jesus, o informassem. Os reis magos, vendo surgir no céu uma luz intensa, seguiram-na,
encontrando em Belém o menino Jesus. Estes ofereceram a Jesus prendas, mas não voltaram ao palácio
do Rei Herodes. E a nós, quem nos guia a Jesus? Oxalá encontremos «estrelas» que nos guiem a Jesus e
nos ajudem a preparar o caminho, fugindo de tudo o que não nos leva a Jesus.
Oração
Avé-Maria… Nossa Senhora Auxiliadora… rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua Palavra

Bom dia!
4ª FEIRA || 12 dezembro
MAIS PISTAS PARA PREPARAR O
CAMINHO DO SENHOR…
Bom dia! Todos os domingos do
Papa Francisco dirige umas
palavrinhas na Praça de S. Pedro,
em Roma, no Vaticano, para
todas as pessoas que lá estão
para o escutar, após a missa. É o
momento do Angelus, às 12h00.
E o Papa deixa-nos algumas
pistas ou como ele diz «algumas
exigências para prepararmos a
vinda de Jesus»
Texto
Para preparar o caminho para o Senhor que vem, é necessário levar em conta as exigências da
conversão (mudança) a que o Batista nos convida. … recuperar os buracos produzidos pela frieza e pela
indiferença, abrindo-nos aos outros com os mesmos sentimentos de Jesus, isto é, com a cordialidade e a
atenção fraternas … não se pode ter uma relação de amor, de caridade, de fraternidade com o próximo
se há buracos, como não se pode caminhar por um estrada com muitos buracos. E tudo isso fazer com
um cuidado especial para com os mais necessitados.
Precisamos de gestos concretos de reconciliação com os nossos irmãos, pedindo perdão pelas nossas
faltas, reconhecer humildemente os nossos erros, as nossas infidelidades e omissões.
Não nos podemos render a situações negativas de fechamento e rejeição; não nos devemos deixar levar
pela mentalidade do mundo, porque o centro da nossa vida é Jesus e a sua palavra de luz, de amor, de
consolação.
Oração
Então, peçamos um coração fraterno e generoso, como o de Jesus.
Avé Maria… Nossa Senhora Auxiliadora… rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Bom dia!

Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua Palavra

5ª FEIRA || 13 dezembro
O PRESÉPIO
Bom dia! Hoje parece que tens mais uma mensagem…
Que símbolo é este?

Texto
Leva-nos ao presépio. Aí encontramos o Emanuel,
Deus- Connosco, o Menino Jesus.
Vamos olhar para as personagens do presépio e ver uma das suas características. Que têm as figuras do
presépio a dizer-me?
Burro – leva Maria e Jesus para todo o lado.
Ovelha – sendo pequena e simples, fica aos pés de Jesus a fazer-Lhe companhia.
Pastor – humilde e pobre, entrega tudo o que tem a Jesus.
S. José – cuida e protege Jesus e Maria com todo o seu amor.
Nossa Senhora – desde aquela noite, Jesus passou a ser o centro da sua vida.
Reflexão
Depois das características de cada figura do presépio, qual aquela que quero imitar?
Oração:
Recordemos que precisamos de um coração bom para fazermos boas ações. Jesus, Maria e José nos
ensinam como: vivendo do amor.
Avé Maria…Nossa Senhora Auxiliadora … Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Amén

Bom dia!

Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua Palavra

6ª FEIRA || 14 dezembro
ENCONTRO DE NATAL…
Bom dia! Hoje chegamos a meio de uma caminhada que queremos que continues em casa até ao encontro
com Jesus no seu próprio dia, 25 de dezembro.
Ela está contigo, sempre.

Um pequenino vídeo para te deixares tocar por Ele. Não deixes de oferecer algo a Jesus neste Natal.

O vídeo está em anexo ou me link.
FELIZ NATAL

Bom dia!

Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua Palavra

