
 

 
2ª Feira, 05 de dezembro de 2022 

DAR DE COMER A QUEM TEM FOME 
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Começamos hoje mais uma semana. Neste tempo até ao Natal 
somos interpelados por Deus que se faz presente nas pessoas que nos 
rodeiam. Somos convidados, na simplicidade da vida, a fazer a experiência 
do amor, da ternura e da misericórdia Deus no nosso dia a dia. Somos 
desafiados a preparar o caminho. Como Maria, somos convidados a 
preparar o caminho (o coração) para acolher Jesus. 
  

 
Vídeo 

 (clica na imagem) 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
   

 Aprende a viver | O coração de Deus é sensível à miséria humana. Ele 
quer que tenhamos vida abundante, com força e esperança. Sabias que 
podes ser também o rosto de Deus para outras pessoas?  
- Hoje Jesus está a convidar-te a fazer experiência das obras de amor de 
Deus.  

https://www.youtube.com/watch?v=wOdQffx3y9c


 

- Hoje és desafiado a dar de comer, com o pouco que tens e és, a quem tem 
fome de pão, de paz e justiça. 
   
  

Celebra…| … o dom da vida, procura estar com atenção aos outros e 
ajudar aqueles que necessitarem.    
   
  

Rezemos | Que venha o tempo, Senhor, curados do medo que paralisa. Que 
venha o tempo, Senhor, de encontrarmos a fraternidade e vivermos em 
diálogo e partilha. Que venha o tempo, Senhor, em que a terra dará frutos 
de justiça, de amor e de paz. Que venha o teu tempo, Senhor.  | Pai 
Nosso… | Nossa Senhora da Visitação, rogai por nós.    

  
 

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



 

3ª Feira, 06 de dezembro de 2022  
DAR DE BEBER A QUEM TEM SEDE 

 
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Se te perguntares sobre o que Deus tem no seu coração, 
provavelmente vais encontrar amor. No Advento, a caminho do Natal, 
estamos mais sensíveis às necessidades dos outros, estarmos abertos à 
misericórdia do amor de Deus. Toma atenção ao vídeo. 
  
 

Vídeo 
 (clica na imagem) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Aprende a viver | Com Deus tens sempre uma oportunidade para 
fazer o bem. Deus nunca se cansa de esperar, de procurar, de chamar e de 
sair ao teu encontro. 
- O amor sempre vence. O que tu tens feito ou podes fazer para saciar a 
sede de quem tem sede?   
   
  

https://www.youtube.com/watch?v=OBfWJTVdAG4


 

 

Celebra…| … a paz e procura ser agradecido, em todas as 
circunstâncias, por tudo o que tens, o que és e o que fazes.  
 
  
Rezemos | Dai-nos, Senhor, a água fresca de cada manhã e a água da tua 
palavra. Saibamos nós repartir a água do mundo com justiça. Ajudai-nos a 
dar a água do carinho, da amizade e da companhia amiga, àqueles que 
vivem com sede de amor e têm direito à festa da vida. | Ave Maria… | Santa 
Maria mãe da Esperança, rogai por nós.    
  

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

 
 
  



 

4ª Feira, 07 de dezembro de 2022  
IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA 

 
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Nesta caminhada de Advento, temos a Solenidade da Imaculada 
Conceição de Santa Maria, esta mulher jovem que se abriu para acolher o 
chamamento de Deus. Sabias que o feriado de amanhã nos recorda que 
Nossa Senhora nasceu santa e durante a sua vida não cometeu pecado 
algum?  
Na Eucaristia que hoje celebramos vamos recordar as nossas famílias, a 
nossa comunidade educativa, a nossa Pátria e cada um de nós, para que 
Maria nos proteja sempre.  

O dia da Imaculada Conceição, 
Padroeira de Portugal 

O dia da Imaculada Conceição, 
celebrado no dia 8 de dezembro, é 
feriado nacional. Este dia invoca a vida e 
a virtude de Virgem Maria, mãe de 
Jesus, concebida sem mácula, ou seja, 
sem marca do pecado original. Isto fez 
com que recebesse o título de “dogma 
católico” no dia 8 de dezembro de 1854. 
Assim, tem origem a celebração dessa 
comemoração, que é uma data de grande significado para a Igreja Católica. 

D. Afonso Henriques, num acto público e solene, ajoelhou-se perante a sua 
imagem e colocou-se sob a sua tutela. Mas, muito antes de ter sido 
considerado um dogma, a celebração da festa universal já havia sido 
decretada em 1476 pelo Papa Sisto IV. 



 

Em 25 de março de 1646, o rei D. João IV organizou uma cerimónia solene, 
em Vila Viçosa, para agradecer a Nossa Senhora a Restauração da 
Independência de Portugal em relação à Espanha. 

Foi até a igreja de Nossa Senhora da Conceição, declarando-a padroeira e 
rainha de Portugal. Desde este dia, mais nenhum rei português usou coroa 
na cabeça, privilégio que estaria disponível apenas para a Imaculada 
Conceição. O Papa João Paulo II visitou este Santuário durante a sua 
primeira visita a Portugal, em 14 de maio de 1982. 

    

Aprende a viver | Maria viveu feliz, porque obedeceu sempre a Deus.   
- Todos que recorrem a ela, assim como outrora os nossos reis, saboreiam 
a felicidade aqui na terra.   
- O modo mais rápido de alcançar a felicidade é empenharmo-nos em fazer 
os outros felizes.  É este exemplo que recebemos de Nossa Senhora que fez 
a vontade de Deus.  
  

Celebra…| … a obediência e a graça de viver segundo a vontade e os 
ensinamentos de Deus. 
   
  

Rezemos | Maria, minha mãe, tu acolheste Deus com a tua vida: disseste 
sim ao anjo, disseste sim a Jesus, disseste sim a tantas pessoas que 
precisavam de ti. Ensina-me a dizer sim aos pais, aos professores, aos 
amigos… às pessoas que gostam de mim. | Ave Maria… | Nossa Senhora da 
Conceição, Padroeira de Portugal, rogai por nós.    

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

 



 

6ª Feira, 09 de dezembro de 2022 
3º DOMINGO DO ADVENTO 

 
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  A personagem referida no evangelho de domingo é João Baptista. 
Este terceiro domingo do Advento é o domingo da alegria. Acendemos a 
terceira vela, que é a luz da alegria. A alegria está intimamente ligada à paz. 
Esperamos Jesus porque sabemos que vem para todos e a todos Ele dará o 
amor, a alegria e a paz de Deus. 
  

 
Do evangelho segundo S. Mateus (Mt 11, 2-11) 
Naquele tempo, João Baptista ouviu falar, 
na prisão, das obras de Cristo e mandou-Lhe 
dizer pelos discípulos: «És Tu Aquele que 
há-de vir, ou devemos esperar outro?». 
Jesus respondeu-lhes: «Ide contar a João o 
que vedes e ouvis: os cegos vêem, os coxos 
andam, os leprosos são curados, os surdos 
ouvem, os mortos ressuscitam e a Boa Nova 
é anunciada aos pobres». Quando os mensageiros partiram, Jesus começou 
a falar de João às multidões: «Que fostes ver então? Um profeta? Sim – Eu 
vo-lo digo – é mais que profeta. É dele que está escrito: ‘Vou enviar à tua 
frente o meu mensageiro, para te preparar o caminho’». 
 
   

Aprende a viver | Muitas pessoas só se preocupam com os presentes 
que querem pedir no Natal e esquecem-se de Jesus.  
- Deus envia pessoas que nos querem bem. Deus não nos deixa sós, mas 
envia muitas pessoas para nos ajudarem. 
- Já pensaste em ser testemunha da paz e da alegria de Cristo?  



 

  
 

Celebra…| … e vive a paz e alegria com todas as pessoas que 
encontrares no teu caminho. 
    
Rezemos | Vem, Jesus, esperamos-Te! Obrigado por tantas pessoas que nos 
querem bem, que trabalham para nós podermos ser felizes e crescer 
saudáveis. Enche os nossos corações com o teu amor, para podermos levar 
a tua alegria àqueles que encontrarmos. | Pai Nosso… | São João 
Baptista, rogai por nós.    
  

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

 
 



 

 


