
 
 

 
2ª Feira, 05 de dezembro de 2022 
IR DE MÃOS ABERTAS ATÉ JESUS 

 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Continuemos a nossa viagem com os Magos que foram ao 
encontro de Maria, de José e de Jesus, no presépio de Belém.  
Neste Tempo de Advento, somos convidados a ir de coração aberto e de 
mãos abertas para acolher Jesus. Temos de escolher gestos que nos 
levam a Jesus. Que coisas boas conseguimos fazer com as nossas mãos? 
[ouvir as respostas]. Esta semana somos convidados a fazer como Maria: 
preparar o coração para acolher Jesus. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Preparem a Chegada | Com as mãos podemos partilhar, ajudar, 
acarinhar, escrever mensagens de amizade e de paz… tantas coisas boas! 
- O que fazemos com as nossas mãos serve para transmitir o que sentimos 
uns pelos outros.  
- Assim, ao fazer o bem, seremos conhecidos como amigos de Jesus. 
  

Celebrem… | …  durante esta semana, façam o contorno de uma das 
vossas mãos e escrevam as coisas boas que fazem para acolher Jesus.  
(enquanto fazem as mãos, podem escutar a música) 
 

 Música  | https://www.youtube.com/watch?v=qZMOTO0OIwA 
 
 
Vamos rezar! | Senhor Jesus, queremos encontrar-Te em tudo o que 
partilhamos com os nossos amigos. Ajuda-nos a decidir sempre o caminho 
do bem e da alegria. | Pai nosso… | Nossa Senhora Imaculada, rogai por 
nós.    
  

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

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=qZMOTO0OIwA


 

3ª Feira, 06 de dezembro de 2022 
SEGUEM UMA ESTRELA - QUE SINAIS VEMOS?  

 

Música  | Estrela Polar.mp4 
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Os Magos são homens que se meteram a caminho, atentos aos 
sinais que foram aparecendo. No caminho que percorreram foram guiados 
por uma estrela que esteve sempre presente.  
É como a luz do farol que guia os barcos à noite. 
  
 

Vídeo 
Clicar em 

https://www.youtube.com/watch?v=6HfBbSUORvo 
 
 

Preparem a Chegada | A luz da estrela ajudou os magos. Eles não se 
perderam porque estavam atentos e não se distraíram.  
- No caminho para Jesus, quem são as nossas estrelas que nos guiam e 
falam de Jesus? [ouvir as respostas] 
- Hoje, agradeçam aos vossos professores, catequistas, salesianos e pais, 
por vos falarem e ensinarem coisas sobre Jesus. Eles são as nossas 
estrelas. 
  
 

Celebrem… | … a descoberta dessas estrelas que falam de Jesus. 
Escrevam o sinal, que descobriram, na estrela que o/a professor/a tiver 
recortado para a turma. Depois disso coloquem na tenda da escola. 

https://salesianasifma-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dp_csa_salesianas_pt/EXujfVj5vbJDr_JIi-NDBnIBfhzmIBSrxGl9bxLTZog2ug?e=TLifUv
https://www.youtube.com/watch?v=6HfBbSUORvo


 

   
 
Vamos rezar! | Senhor Jesus, sabemos que estás presente na nossa vida 
de muitas maneiras. Às vezes é difícil encontrarmos-Te. Ajuda-nos a estar 
atentos aos sinais que nos deixas. | Pai nosso… | Nossa Senhora 
Imaculada, rogai por nós.    
  

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

 
 

  



 

4ª Feira, 07 de dezembro de 2022 
ATENÇÃO AOS OUTROS COM QUEM NOS CRUZAMOS 

 

 Música  | 
https://www.youtube.com/watch?v=TCg16Y9vz7Y&feature=youtu.be  
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
 Bom dia. Neste Tempo do Advento, temos de prestar atenção a uma 
pessoa muito importante. É uma senhora, que está sempre no nosso 
caminho para Belém. De quem estamos a falar? [ouvir as respostas] Na 
Eucaristia que hoje celebramos pedimos a Maria que nos ajude a preparar 
bem o coração para receber Jesus. 
 
 

Preparem a Chegada | Sabem dizer-me coisas boas sobre as vossas 
mães? Que qualidades é que mais gostam nelas? [ouvir as respostas] 
 
- Nossa Senhora é mãe de Jesus e também é nossa mãe. Tudo aquilo que 
dissemos sobre as nossas mães, Jesus 
também dizia sobre a Sua mãe. 
- Nossa Senhora foi uma jovem que nunca 
fez mal, que disse sempre a verdade e viveu 
sempre na paz. Ela aceitou fazer o que Deus 
lhe pediu e foi feliz fazendo bem aos outros. 
 
- Porque Nossa Senhora é muito importante, 
amanhã é feriado. Por isso, vai haver missas 
nas igrejas como se fosse domingo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TCg16Y9vz7Y&feature=youtu.be


 

 
 

Celebrem… | … este dia da Imaculada rezando à Mãe de Jesus 10 Ave 
Maria pelos que estão mais doentes ou estão em guerra.  
    
 
Vamos rezar! | Senhor Jesus, por intercessão da Tua Mãe, queremos 
pedir-Te por todos os que estão mais doentes e pelos que sofrem com a 
guerra.  | Pai nosso… 10 Avé Marias… Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito 
Santo…| Imaculada Conceição, rogai por nós.    
 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.   



 

6ª Feira, 09 de dezembro de 2022 
TEMPO PARA JESUS 

 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  O próximo domingo será o terceiro do Advento. Se tivermos a 
nossa coroa do Advento em casa, iremos acender a terceira vela. Na 
leitura do Evangelho que escutaremos são intervenientes João Batista que 
está na prisão, Jesus e os discípulos de João. 
  

  

Vídeo 

Clicar em 

https://bit.ly/3VqhFl7 

 
  

Preparem a Chegada | Jesus mostra-nos o caminho para a verdadeira 

conversão. Convida-nos a fazer como Ele faz, a praticar o bem e a 

bondade.  

  
Celebrem… | … pratica um gesto de caridade para com alguém que 

precise de ajuda.   

  
Vamos rezar! | Jesus, ajuda-me a aceitar o teu convite e mudar o meu 

coração.| Pai nosso… | São João Baptista, rogai por nós.    

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

 

https://bit.ly/3VqhFl7

