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Segunda-feira, 10 de dezembro 2018
ADVENTO – 2ª SEMANA

Encontro com João Batista
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 3, 1-6
Ao acender a 2ª vela da Coroa de Advento (se for o caso)
Leitor 1 - Senhor, acendemos a segunda vela desta Coroa, neste tempo de Advento que vivemos como
um caminho de encontros.
Leitor 2 - Nós te pedimos que esta luz nos leve ao encontro com Jesus. A chama acesa é para nós um
sinal, como João Batista o foi também, preparando o caminho do Senhor. Ele é a voz que clama ainda
hoje, nos nossos desertos interiores, e nos prepara para acolhermos a Palavra encarnada: Jesus Cristo,
verdadeira Luz do mundo.
Leitor 3 - Esta vela acesa nos faça ver, no encontro com João Batista, a necessidade de nos convertermos
e abrirmos cada vez mais o nosso coração para a vinda de Jesus Cristo, Luz do mundo, que é Deus contigo
na unidade do Espírito Santo. Ámen.
Neste segundo domingo de Advento, encontramo-nos no Evangelho com a presença e a voz de João
Batista que nos desafiava a preparar o caminho do Senhor. Em casa, na Coroa de Advento, acendemos
a segunda vela, e nela escrevemos: “Encontro com João Batista”, enquanto fazemos um propósito para
melhor nos prepararmos para acolher Jesus neste Natal.
ORAÇÃO
Pelas crianças e adolescentes e pelos jovens para que encontrem em João Batista uma voz que continua
a alertar para a necessidade de preparar a vinda do Senhor, e a viver o Natal como verdadeiro encontro
com Jesus, oremos.

Compromisso – procurar a luz que que ilumine as nossas trevas
interiores para bem prepararmos os caminhos do Senhor que vem,
cum uma oração na capela.

Terça-feira, 11 de dezembro 2018

ADVENTO – 2ª semana
INTRODUÇÃO
Continuamos em pleno Advento, tempo ideal para olhar o essencial que a vida nos oferece.
O filme de hoje faz-nos refletir se andamos ou não distraídos com outras coisas não tão importantes.

VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=grTQHDlcI2w

REFLEXÃO
Agora pergunta-te a ti mesmo, será que também não serias dos primeiros a ter de sair da mesa?
Conseguirias responder às questões mais profundas?
Neste Natal, centra o teu olhar em cada pessoa da tua família, e se necessário, gasta algum tempo a conhecê-la
melhor. Por vezes, são os que mais estão perto que menos conhecemos.

ORAÇÃO
Todos: Senhor Jesus, Que te preparas para nascer em cada um de nós. Ajuda-nos a caminhar até ao presépio.
Ajuda-nos a fazer do nosso coração A manjedoura que te vai acolher E a fazer das nossas famílias a imagem da
Sagrada Família.

Prof: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, … Todos: … como era no princípio, agora e sempre, Amén.

São João Bosco, rogai por nós.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Quarta -feira, 12 de dezembro 2018
2ª SEMANA DE ADVENTO
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, pergunta-lhe
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)

ORAÇÃO

Não sei o que aí vem!
Tu não me deste os pormenores do dia de amanhã!
Mas sei que Tu não queres que a minha vida seja vazia. Tu és o meu
futuro.
Tu olhaste para mim e acendeste cá dentro o desejo de voar mais
alto.
Olhaste para mim e recordaste-me que a minha casa é o céu.

Em nome do Pai …

Quinta -feira, 13 de dezembro 2018
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

ORAÇÃO
Obrigada pelo teu amor
e pelas bênçãos que derramas na minha vida.
Obrigada pelo Teu amor que me rodeia de luz e alegria
Obrigado pela Tua proteção que guia com ternura os meus passos.

Pai Nosso
Em nome do Pai …

Sexta-feira, 14 de dezembro 2018

2ª SEMANA DE ADVENTO
INTRODUÇÃO
Bom Dia! Próximo Domingo será o terceiro do Advento! O Natal aproxima-se! Escutemos o Evangelho que nos
prepara para a próxima semana.

TEXTO - EVANGELHO segundo São Lucas

Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Baptista: «Que devemos fazer?». Ele respondia-lhes: «Quem
tiver duas túnicas reparta com quem não tem nenhuma; e quem tiver mantimentos faça o mesmo». Vieram
também alguns publicanos para serem batizados e disseram: «Mestre, que devemos fazer?». João respondeulhes: «Não exijais nada além do que vos foi prescrito». Perguntavam-lhe também os soldados: «E nós, que
devemos fazer?». Ele respondeu-lhes: «Não pratiqueis violência com ninguém nem denuncieis injustamente; e
contentai-vos com o vosso soldo». Como o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se
João não seria o Messias, ele tomou a palavra e disse a todos: «Eu batizo-vos com água, mas está a chegar quem
é mais forte do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias.

REFLEXÃO

VÍDEO
Hoje partimos para férias! Por isso, deixamos um último vídeo para nos ajudar a viver bem este Natal.
https://www.youtube.com/watch?v=nfWDny7finI

ORAÇÃO
Todos: Menino Jesus, Ajuda-me a acolher-Te, Ensina-me a ser manjedoura simples, onde possas ficar.
Pai Nosso… São João Bosco, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

