
 

 

 
2ª Feira, 28 de novembro de 2022  

DEUS ESPERA POR NÓS 
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Chegamos a mais uma semana! Estamos à espera do nascimento 
de Jesus.  
No hall do Colégio encontras um “cantinho” dedicado ao caminho que 

vamos fazer para preparar a vinda de Jesus. Fica atento (a) ao compromisso 

que somos convidados a fazer. O tema da nossa caminhada de Advento é: 

«Celebramos juntos o caminho». E para a primeira semana do Advento 

temos o primeiro desafio: Vigiar. Este desafio fala-nos da importância de 

estar atento ao que se passa à nossa volta, sobretudo, estar atentos ao 

nosso coração. 

Neste sentido, somos persistentemente convidados por várias formas, a 

sermos promotores da paz no relacionamento com os nossos irmãos. 

Escutemos a história. 

  
 

O Pássaro e a Pomba 
A pomba é uma ave associada à paz, desde o tempo de Noé. 
Certo dia, um pássaro perguntou a uma pomba quanto pesava um floco de 
neve. A pomba respondeu:  
- Um floco! Um floco não pesa nada… mesmo nada.  
Foi, então, que o pássaro contou esta história à pomba:  
- Estava eu pousado no ramo de um abeto, quando começou a nevar. Os 
flocos de neve caíam lentos, suavemente como um sonho. Como não tinha 
nada para fazer, fui contando os flocos, enquanto caíam sobre o ramo onde 
estava pousado. Cairam exatamente 3.751.952. A certa altura, caiu mais um 
floco, que não pesa nada, como dizes e o ramo partiu-se. Agora diz-me, 
pomba, - perguntava o pássaro – quanto é preciso para fazer a paz?  



 

De repente, o pássaro foi-se embora, deixando a pomba sozinha, pensativa. 
Passados minutos, a pomba disse:  
- Talvez falte pequenos gestos de cada pessoa para que a paz aconteça no 
mundo.  

(adaptado Manuel Augusto)  
  
   

 Aprende a viver | Num mundo marcado pela força e conflitos, como 
tens contribuído para paz no mundo, na tua família, na tua escola? 
- A mais pura vontade humana é alcançar a felicidade pessoal.  
- A paz no mundo depende de ti. Deus espera por ti! 
- Que cada gesto e ações sejam pequenos atos de amor a Deus e ao teu 
semelhante.  
   

Celebra…| … e faz de cada ação um gesto de paz e amor. Durante o 
dia passa pela capela e pede a Jesus que te ajude a estar atento (a) e a 
seres construtor de paz.  
 Desta forma estamos a preparar a chegada de Jesus.  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. 

Rezemos juntos| É no desejo de Te encontrar, meu Deus, e não no vaguear 
de loja em loja que eu descubro o meu caminho.  É na amizade contigo, 
Deus da luz e da paz, e não no frenesim das multidões que o meu coração 
recupera a alegria. É na abertura a Ti, Deus que vens ao nosso encontro, e 
não nas muitas caixas junto da árvore de Natal que encontrarei aquilo que 
há tanto tempo procuro. Nossa Senhora da Paz, rogai por nós.    

 

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



 

 

 
3ª Feira, 29 de novembro de 2022 

DEUS VEM AO NOSSO ENCONTRO  
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Jesus quer ter uma relação contigo. Jesus quer invadir a tua 
história e construir uma nova vida. Estamos a preparar o Natal, a festa o 
nascimento de Jesus, mas, às vezes, esquecemo-nos Dele. Vamos escutar 
um conto para tentar descobrir.  

 
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) 
  

Aprende a viver | Neste tempo de Advento, coloca-se a mesma 
pergunta: “Onde procurar Jesus?” 
- Devemos procurar Jesus onde há sinais da sua “luz”, ou seja, exemplos do 
seu amor.  
- Onde está o amor? Está no coração das pessoas! Aí devemos procurar 
Jesus. 
- Deixa-te surpreender pela surpresa de Deus no teu dia a dia. 



 

  

Celebra…| … e acolhe quem vem ao teu encontro. 
 
  
Rezemos juntos| Obrigado, Deus das novidades, pelo maravilhoso presente 
da tua presença. Peço um coração de criança, aberto às tuas novidades, 
capaz de me alegrar com o que não esperava. Nossa Senhora do Silêncio e 
da esperança,  rogai por nós.    
  

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

 
 
  



 

 

4ª Feira, 30 de novembro de 2022 
VER DEUS NO OUTRO 

 
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  O advento é um tempo de revelação. Jesus desde o início revela-
se e procura amigos e companheiros que se juntam a Ele. E hoje, é a ti que 
Jesus pede ajuda. Toma atenção! 
  

 
Demétrio 

Um dia Demétrio decidiu ir para um sítio isolado para rezar. No caminho 
encontrou-se com um viajante, cujo veículo se tinha avariado. Parou para o 
ajudar. A operação foi tão complicada que demorou algum tempo.  

Demétrio viu as horas e deu-se conta de que se tinha feito muito tarde. 
Tinha de ir rezar. Mas não o fez enquanto não viu resolvida a situação 
daquele pobre viajante.  

Quando pôde, retomou o seu caminho a toda a pressa. Não correu, voou. E 
chegou cansadíssimo ao local designado para rezar. «Inútil!» Tinha de 
voltar. Pouco ou nada iria rezar. Mas, subitamente, Deus falou-lhe ao 
coração e disse-lhe: «Hoje querias encontrar-te comigo e encontraste-Me!” 

(adaptado de um conto russo)  
  

   

Aprende a viver | No Advento somos chamados a ver Jesus nos outros, 
principalmente naqueles que precisam de nós. 
- Acolher Jesus é acolher com amor todos aqueles que se aproximam e que 
precisam de nós. 



 

- Não fiquemos indiferentes às oportunidades que Deus nos coloca para 
nos encontrarmos com Ele.   
   

Celebra…| … e conserva no teu coração todas as pessoas que Deus 
tem colocado no teu caminho.  
    
Rezemos | Jesus, luz do mundo, abre os meus olhos para ver os outros, para 
os respeitar, para os acolher, para os aceitar, para os amar. Jesus abre os 
meus olhos para ver os outros como Tu os vês | Ave Maria… | São José, pai 
de Jesus, rogai por nós.    
  

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

 
 
  



 

 

6ª Feira, 02 de dezembro de 2022   
2º DOMINGO DO ADVENTO 

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

Bom dia.  No 2º Domingo do Advento acendemos a segunda vela da coroa 
do Advento. Sabias que a coroa do Advento tem a forma de um grande anel 
que representa a aliança entre Deus e a humanidade? Assim como o anel 
no dedo dos teus pais representa o compromisso de se amarem, assim a 
coroa do Advento recorda o compromisso de Deus em nos amar. 

  
Do Evangelho segundo São Mateus (Mt 3, 1-12) 
 Naqueles dias, apareceu João Baptista 
a pregar no deserto da Judeia, dizendo: 
«Arrependei-vos, porque está perto o 
reino dos Céus». Foi dele que o profeta 
Isaías falou, ao dizer: «Uma voz clama 
no deserto: ‘Preparai o caminho do 
Senhor, endireitai as suas veredas’». 
João tinha uma veste tecida com pêlos 
de camelo e uma cintura de cabedal à 
volta dos rins. O seu alimento eram 
gafanhotos e mel silvestre. Acorria a ele gente de Jerusalém, de toda a 
Judeia e de toda a região do Jordão; e eram baptizados por ele no rio Jordão, 
confessando os seus pecados. Ao ver muitos fariseus e saduceus que 
vinham ao seu baptismo, disse-lhes: «Eu batizo-vos com água, para vos levar 
ao arrependimento. Mas Aquele que vem depois de mim é mais forte do 
que eu e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele baptizar-vos-á no 
Espírito Santo e no fogo.».  
  



 

   

Aprende a viver | Sabias que hoje podes ser melhor do que ontem e 
amanhã melhor do que hoje? 
- Deus conta contigo, podes ser melhor. 
- Se tiveres praticado uma má ação, podes corrigir-te e não voltar a fazê-la. 
- Se te esqueceste de dizer ‘desculpa’ e ‘obrigado’ a uma pessoa que te ama 
podes remediar e dizer-lho.  
- Podes, sempre, melhorar, basta amar! 
   
  

Celebra…| … e procura deixares-te ajudar por quem gosta de ti.  
   

Rezemos | Vem, Jesus! Necessito de Ti para melhorar, para crescer, para 
me tornar grande. Vem, fica junto de mim: põe no meu caminho pessoas 
boas que me ajudem a crescer como Tu também cresceste. | Pai nosso… | 
São João Batista, rogai por nós.    

  
 

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


