
 

 
2ª Feira, 12 de dezembro de 2022 

ENCONTRAM-SE COM O REI HERODES 
 

 Música | https://www.youtube.com/watch?v=La_JuGuxafI&t=40s 
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Entrámos na 3.ª semana de Advento, estamos cada vez mais 
perto do grande acontecimento – o nascimento do Deus Menino! Hoje, 
vamos recordar-nos daquele momento em que os Reis Magos se 
encontraram com o Rei Herodes. Eles procuravam o Rei que iria nascer, o 
Rei Herodes procurava manter-se no seu trono. 
 

Vídeo: Clicar em 
Reis Magos - encontro com Herodes!.mp4 

Preparem a Chegada | Como viram, nem sempre é fácil ser amigo de 
Jesus, porque existem pessoas que fazem o contrário do que Jesus nos 
pede.  
- Jesus quer sempre o nosso melhor e não precisa de mandar ou de 
mostrar que tem força. Ele quer apenas que todos estejam bem e sejam 
felizes! 

Celebrem… | … encontrando um colega que mostre não ter um 
coração totalmente feliz. Vai com ele até à capela e, juntos, rezem a Jesus, 
para que o seu coração fique mais alegre!  
  
Vamos rezar! | Menino Jesus, que quiseste fazer-Te homem como nós, 
ensina-nos a ir ao teu encontro e a alegrarmo-nos contigo. | Pai nosso… | 
São Domingos Sávio, rogai por nós.    

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

https://www.youtube.com/watch?v=La_JuGuxafI&t=40s
https://salesianasifma-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dp_csa_salesianas_pt/EaQbz8EmHINPgw-DJpreG-sBwurtTXuky_73acpeN3Lnmg?e=UYzFlY


 

 
3ª Feira, 13 de dezembro de 2022 

JESUS NASCEU - UMA GRANDE ALEGRIA 

 

  Música  | https://www.youtube.com/watch?v=BZUY1lDeyQE  
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
 
Bom dia.  Hoje, queremos viver a alegria que os Magos também sentiram 
quando encontraram o Rei que procuravam. Mesmo encontrando-O num 
curral, não tiveram dúvidas que aquele menino era Deus e que vinha para 
fazer o bem e mostrar o amor de Deus a todos. 
  

Preparem a Chegada | Como podemos receber Jesus? (deixar que se 
expressem)  
- No nascimento de qualquer criança, é bonito ver como as pessoas ficam 
felizes e recebem essa criança com todo o amor e carinho que podem e 
conseguem transmitir.  
- Saibamos abrir o coração a Jesus que vai nascer! 
  

Celebrem… | … indo até à capela e fazendo algum gesto de 
carinho/respeito ao Menino (uma carícia, ajoelhando-se, fazendo uma 
inclinação com a cabeça, …) 
   
Vamos rezar! | Menino Jesus, que queres nascer na nossa vida, ajuda-nos 
a acolher-Te sempre. | Ave Maria… | Nossa Senhora Auxiliadora, rogai 
por nós.    

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=BZUY1lDeyQE


 

4ª Feira, 14 de dezembro de 2022 
VOLTAM POR OUTRO CAMINHO 

 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
 Bom dia.  Hoje é dia de perceber o que aconteceu aos Magos depois de 
encontrarem Jesus. Vamos ver o que decidiram fazer! 
 

Vídeo: Clicar em 
Reis Magos - outro caminho!.mp4 (sharepoint.com) 

 

Preparem a Chegada | O que é que os magos fizeram para não 
voltar a falar com o Rei Herodes? [ouvir as respostas]  
- Com a ajuda de Deus, os magos perceberam que a intenção do rei não 
era sincera.  
- Para proteger o menino Jesus, tiveram de ir por outro caminho, 
desviando-se do palácio de Herodes. Foram muito corajosos! 
- Muitas vezes, na nossa vida, precisamos de coragem para não fazer o 
mais fácil! 

Celebrem… | … ajudando alguém a escolher o caminho certo (ex: 
fazer as pazes quando existe um conflito, dizendo a verdade em vez de 
mentir…) 
 
Vamos rezar! | Menino Jesus, que nasceste no meio de nós, ensina-nos a 
ser corajosos como os Magos.  | Pai nosso…| Beato Carlo Acutis, rogai por 
nós.    
  
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
 

https://salesianasifma-my.sharepoint.com/personal/dp_csa_salesianas_pt/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdp%5Fcsa%5Fsalesianas%5Fpt%2FDocuments%2FAno%20letivo%2022%2D23%5FEscola%2FPastoral%2FCaminhada%20de%20Advento%202022%2FReis%20Magos%20%2D%20outro%20caminho%21%2Emp4&wdLOR=cAF72463D%2D9134%2D435E%2DB039%2D4F314748FCAA&ga=1


 

5ª Feira, 15 de dezembro de 2022 
LEVAR A ALEGRIA E AMOR DE JESUS AOS OUTROS 

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

Bom dia.  Então, têm visitado Jesus na capela? Ele está no meio de nós e 
quer muito nascer na nossa vida. Deixemo-lO viver em nós! Neste Natal 
aproveitemos as férias para viver o aniversário de Jesus a sério, dando-lhe 
a devida importância. Não nos esqueçamos que esta é a festa dele e, por 
isso, devemos viver este tempo com alegria, indo à eucaristia e rezando 
em família. 

Vídeo: Clicar em 
A.Estrela.de.Belém._Trim.mp4 

Ou  
https://www.youtube.com/watch?v=OiEtuCaOEB4 

(colocar as legendas em português) 

Preparem a Chegada | É tão bonito viver na Sua presença, isso traz 
tanta alegria, esperança e uma paz imensa.Temos de ensinar os adultos a 
ouvir, com atenção, a mensagem que Jesus nos trouxe: de nos amarmos 
uns aos outros e de sermos todos irmãos, sem guerras, nem violência e 
com uma grande vontade de sermos felizes com aqueles que estão ao 
nosso lado, na família, na rua, na escola… em outros países! Que sejamos 
felizes com a paz de Jesus! 

Celebrem… | … falando, aos outros, da mensagem que Jesus nos 
trouxe! 
Vamos rezar! | Menino Jesus, Tu que és um Deus de paz, ensina-nos a 
viver em paz e a transmiti-la aos outros.  | Ave Maria… | Nossa Senhora 
da Paz, rogai por nós.    
 

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

Música  | Transbordando - Meu coração cheio.mp4  (Para imitar os 
gestos) 

https://salesianasifma-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dp_csa_salesianas_pt/ESs7MXA0hdRBgczPJThPo-ABgBm5aoy0FYPKaCgDsHts4g?e=8MpCLW
https://www.youtube.com/watch?v=OiEtuCaOEB4
https://salesianasifma-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dp_csa_salesianas_pt/EUvl-WPKTndNi65TBhAXWsMB8Md2jWDdbPIIqeC0T8Uofw?e=YVRmQ1


 

 Feira, 16 de dezembro de 2022 
TEMPO PARA JESUS 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
 
Bom dia.   Estamos cada vez mais perto dia de Natal, o momento em que 
Jesus nascerá, não só nas palhinhas de Belém, mas também no nosso 
coração.   

Vídeo 

Clicar em 

  https://bit.ly/3iRu9nr 

Preparem a Chegada | Jesus é o verdadeiro Rei! Ele é o salvador e o 

Messias e nós somos convidados a ser, tal como Paulo, mensageiros da 

sua Palavra e do Seu amor a todos. 

 

Celebrem… | …nesta última semana antes do Natal, lembra-te que 
Jesus é a verdadeira razão da Festa do Natal, e fala d’Ele a toda a gente. 
Podes dizer: «Jesus veio ao mundo para nos salvar». 
 
Vamos rezar! | Jesus, dá-me a coragem de ser Teu mensageiro.| Pai 
nosso… | Santo Paulo, rogai por nós.  
  

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

https://bit.ly/3iRu9nr


 

Música  | Rádio Comercial | Música de Natal 2022 - Mãe Maria! 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eAaKDVFm5Eg
https://www.youtube.com/watch?v=eAaKDVFm5Eg

