
 
2ª Feira, 28 de novembro de 2022 

 

1.ª SEMANA DO ADVENTO – PREPARA A VIAGEM 

 

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

Bom dia. Ontem, domingo, começámos um tempo muito especial e 

importante para nós: o Advento. O tempo da espera, da preparação para 

uma grande festa: o nascimento do nosso Salvador, Jesus! 
   

Apesar de ser um tempo de espera, não podemos ficar parados! Temos de 

nos levantar e prosseguir no caminho, pois a viagem é longa!  

Na entrada do Colégio encontras um “cantinho” dedicado a esta viagem 

que vamos fazer para preparar a vinda de Jesus. Fica atento ao 

compromisso que somos convidados a fazer. 
 

Certamente, todos já ouvimos falar dos Reis Magos. Como se chamavam? 

[ouvir as respostas] 

Esta semana vamos caminhar com eles e ver como também eles se 

prepararam a viagem com algum tempo, para ir ao encontro de Jesus. 

 

Vídeo 

Clicar em 

Epifania.mp4 

 

 Preparem a Chegada | Estes homens, já com alguma idade, eram 

sábios e tinham a capacidade de ler as estrelas. Estavam sempre atentos 

aos sinais que apareciam no universo.  

- Um dia receberam uma boa notícia a partir do que viram: ia nascer um 

novo rei! Sabendo disto, começaram a pensar como fazer para ir ao seu 

encontro. 

  

https://salesianasifma-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dp_csa_salesianas_pt/EdFxyJkmncZOgpKYA5k-CesB70lFb57pqEc32A5oCPkpxA?e=ECPLkz


  

 

 

 

Celebrem… | … preparando o vosso coração e pensando nas coisas boas 

que devemos fazer para estarmos bem com os colegas, com os professores 

e com os nossos familiares. O desafio é passar pela capela e pedir a Jesus 

que nos ajude a estar atentos ao que se passa à nossa volta e dentro do 

nosso coração. 
 

Preparar a chegada é “arrumar” a casa do nosso coração para que Jesus 

tenha espaço para nascer. O(s) compromisso(s) que possamos escolher, 

podem ser de ajuda para viver o Natal tendo Jesus como centro da festa e 

da nossa alegria. 

Vamos rezar! | Senhor Jesus, nesta viagem do Advento, ajuda-nos a 

preparar o coração para a Tua chegada. Que saibamos fazer como os 

Magos que se puseram a caminho. | Pai nosso… | Nossa Senhora do 

Advento, rogai por nós.     

    

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

  



 
3ª Feira, 29 de novembro de 2022 

TAMBÉM SOU UM MAGO QUE QUER VER JESUS 

 

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

 

Bom dia. Sabemos que para começar a caminhar são necessárias muitas 

coisas. O que acham que devemos levar para uma caminhada longa? Que 

coisas levariam? [ouvir as respostas]  

Muito bem! Mas há algo que é muito importante, ante de começar a 

caminhar: ter vontade de ir caminhar! Se não queremos ir a um sítio, a 

viagem fica muito difícil de realizar-se. 

 

 

Uns magos vindos de longe 

Certamente já ouviram que, no tempo em que Jesus ia nascer, três 

homens, que olhavam as estrelas, puseram-se a caminho à procura do sítio 

onde nasceria o Filho de Deus. 

Os Magos vieram de muito longe, porque sabiam que ia nascer alguém 

muito importante. O caminho foi duro, cansativo e, até, perigoso. Eles 

encontraram-se com o Rei Herodes que, os queria enganar. 

Mas eles não desistiram, porque eles queriam encontrar-se muito com 

Jesus. Só assim os Reis Magos foram capazes de se colocar no caminho e 

de enfrentar as dificuldades que foram aparecendo.    

 

 

 Preparem a Chegada | Também nós estamos a começar a caminhar 

em direção ao menino Jesus. Precisamos de preparar muita coisa para esta 

viagem. 

- Mas será que somos comos os Reis Magos que quiseram ir ao encontro 

de Jesus? Como está o nosso coração? Temos espaço para acolhê-lo? 

  



  

 

- Jesus quer habitar na nossa tenda e pede que a arrumemos para que ele 

possa viver connosco. 

   

 Celebrem… | … arrumando o coração, tirando as coisas que estão 

sujas, as coisas que fazem mal, que não são bonitas e agradáveis. Sejamos 

bons uns para os outros. 

  

   

Vamos rezar! | Senhor Jesus, neste caminho até ao Natal, queremos que 
estejas presente na amizade e no respeito pelos que vivem 
connosco. | Ave Maria… | Nossa Senhora do caminho, rogai por nós.     
   

  

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

  

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=OTwqi32XngY 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=OTwqi32XngY


 
4ª Feira, 30 de novembro de 2022 

O QUE TENHO PARA DAR A JESUS 

 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=OTwqi32XngY 

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

Bom dia.  Depois de termos o coração cheio de vontade de viver ao jeito 

de Jesus e depois de arrumarmos e limparmos a nossa tenda, só falta 

acolhê-lO! Como o podemos fazer no dia de hoje? O que tenho eu pra dar 

a Jesus? 

  

Vídeo 

Clicar em 

https://www.youtube.com/watch?v=1EDUYOfisxo 

 
  

 

 Preparem a Chegada | O que tem este vídeo a ver com a pergunta: O 

que tenho eu pra dar a Jesus? [ouvir as respostas]  

- Todos temos sempre muito para dar a Jesus, porque quando damos aos 

outros, estamos a oferecer a Jesus. Ele vive nos outros! 

   

 Celebrem… | … a presença de Jesus nos outros, manifestando a vossa 

amizade a alguém que encontrem sozinho no pátio da escola. Dêem-lhe 

um abraço! 

    

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OTwqi32XngY
https://www.youtube.com/watch?v=1EDUYOfisxo


  

 

Vamos rezar! | Senhor Jesus, Tu que és amigo de toda a gente, dá-nos um 

coração grande e generoso para amar a todos. | Pai Nosso… | S. João 

Bosco, rogai por nós.     

   

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

  



 
 6ª Feira, 2 de dezembro de 2022 

TEMPO PARA JESUS 

  

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

  

Bom dia. Estamos a aproximar-nos do Natal, e já vemos muitas coisas 

decoradas, as nossas casas, as nossas salas. À nossa volta muita coisa 

chama à atenção para o grande acontecimento, a vinda de Jesus. Mas para 

que Ele venha, é preciso preparar, não só o exterior, mas também o nosso 

interior.         

  

Vídeo 

Clicar em 

https://bit.ly/3OFi4xu 

  

Preparem a Chegada | Fechamos os olhos e, enquanto escutamos a 

música, cada um pensa nas suas atitudes com os outros, que ainda 

precisam ser mudadas para que todos sejam mais felizes. 

https://www.youtube.com/watch?v=YnEUIV_QDp4 

  

Celebrem… | … procurando um cantinho no teu quarto para colocar um 

desenho de Jesus e assim lembrares-te que Deus e Jesus te amam muito.  

  

Vamos rezar! | Jesus obrigada por me amares tanto. Faz com que eu Te 

ame também! | Pai nosso… | São João Baptista, rogai por nós.    

 

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

 

https://bit.ly/3OFi4xu
https://www.youtube.com/watch?v=YnEUIV_QDp4

