
S. Francisco Xavier

No dia 3 de Dezembro, temos uma grande 

festa na nossa paróquia: é o dia de São 

Francisco Xavier, o padroeiro da nossa 

paróquia, É como se fosse o dia dos anos do 

nosso padrinho. 

Hoje também começa um novo ano litúrgico 

(falámos nisso a semana passada). O ano 

litúrgico começa por um tempo de Esperança, 

o Advento, em que estamos à espera da vinda 
de Jesus.

Enquanto esperamos a festa do nascimento de 
Jesus, o Natal, vamos preparando o nosso 
presente para darmos ao Menino Jesus. Sabem 
qual é o presente que Jesus gosta de receber?

Adivinharam? É o nosso esforço de 
conversão, ou seja, o esforço que nós fazemos 
para mudarmos as coisas em que não somos 
tão bons, para corrigir os pequenos defeitos 
que temos.

A nossa Folha do Advento vai ajudar-vos 
nessa caminhada de conversão. Leiam-na 
com atenção e sigam as propostas que faz.



Leitura: 1 Tes 3, 12 – 4, 2 

Leitura da Primeira Epístola de São 

Paulo aos Tessalonissenses 

Irmãos: 

O Senhor vos faça ser cada vez melhores na caridade de uns com os 

outros e para com todos, tal como nós a temos tido para convosco. 

O Senhor encontre os vossos corações numa santidade total, diante de 

Deus, nosso Pai, no dia da vinda de Jesus, nosso Senhor, com todos os 

santos. 

Finalmente, irmãos, eis o que vos pedimos e recomendamos em nome de 

Jesus: ensinámo-vos o que haveis de fazer para agradar a Deus e assim 

estais fazendo; mas deveis tentar sempre ser cada vez melhores, seguindo 

as regras que vos demos da parte do Senhor Jesus. 

Evangelho: Lc 21, 25 – 28, 34 - 36 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: 

No fim dos tempos, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e também 

angústia na terra, por medo desses sinais. Os homens terão medo do que 

vai suceder no universo, pois as forças celestes serão abaladas. Então, 

hão-de ver o Filho do homem vir sobre uma nuvem, com grande poder e 

glória. 

Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e alegrai-vos, 

porque a vossa salvação está próxima. 

Tende porém cuidado convosco, não deixeis que as preocupações da vida 

vos ocupem demais o espírito, e esse dia vos surpreenda de repente como 

uma armadilha, pois ele atingirá todos os que habitam a terra. 

Portanto, sede bons e rezai sempre para que, em qualquer momento, 

estejais preparados para comparecer perante o Filho do homem. 



O Evangelho de hoje é muito difícil. Não te assustes com ele. Ele só 

quer lembrar-nos que a vinda de Jesus será um acontecimento tão 

importante, que tudo mudará nessa altura. 

Vamos fazer o nosso passatempo completando as palavras que faltam 

nas frases sobre as três vindas de Jesus: 

Jesus já veio. Nasceu em _________ , filho de ________,e viveu em 

________, na Galileia. Ensinou muitas coisas aos ________, morreu na 

________ e depois ressuscitou e subiu ao_________. 

Jesus vem. Já não o vemos mas Ele está sempre _________, no nosso 

________. É o nosso grande _________, que vem em cada dia para ficar 

junto de nós. 

Jesus virá, um dia, ninguém sabe quando nem como. Nessa altura já não 

vai nascer como um bebé, mas virá como _________ do Universo. Aí 

tudo passará a ser diferente, e começará um tempo novo. 

NAZARÉ     AMIGO                MARIA REI  APÓSTOLOS 

CRUZ  CONNOSCO           BELEM      CORAÇÃO  CÉU 

ESTA SEMANA VAIS COMEÇAR A TUA CAMINHADA DE CONVERSÃO EM 

DIRECÇÃO AO NATAL. VAIS COMEÇAR A PREPARAR O TEU PRESENTE 

PARA O MENINO JESUS, COM A AJUDA DA FOLHA DO ADVENTO 

DISTRIBUÍDA COM OS XAVIERINHOS. 

NESTA SEMANA, EM QUE JESUS, NO EVANGELHO, NOS PEDE QUE REZEMOS 

(VIGIAI E ORAI A TODO O MOMENTO), TEMOS PROPOSTAS RELACIONADAS 

COM A ORAÇÃO. LÊ A FOLHA DO ADVENTO E TENTA SEGUI-LA 

EM CADA DIA QUE CONSEGUIRES CUMPRIR O TEU PROPÓSITO DE 

CONVERSÃO, OU SEJA, FAZER O QUE E PROPOMOS NA FOLHA DO 

ADVENTO, PINTAS UMA ESTRELA DO CÉU DO TEU PRESÉPIO, QUE 

REPRESENTA O ESFORÇO QUE FIZESTE NESSE DIA PARA MUDAR, PARA 

SERES MELHOR. É O PRESENTE QUE, EM CADA DIA, VAIS DAR A JESUS. 





 ADVENTO    
Tu, os teus amigos e tantos cristãos espalhados por todo o mundo estão a 

começar o caminho do Advento que nos leva até ao Natal. 

Na tua família, no teu grupo de catequese, na tua paróquia, fazem-se 

coisas muito bonitas que te ajudarão a preparar o coração para receber 

Jesus que vai nascer. 

Esta campanha do Advento pretende ajudar-te na tua caminhada de 

conversão em direção ao Natal. E conversão quer dizer mudança. Vamos 

mudar em nós aquilo em que não somos tão bons. Vamos preparar o nosso 

coração para receber Jesus, pensando nos outros e em cada um de nós. 

O esforço que fazemos para mudar vai ser o presente que nós vamos dar 

ao Menino Jesus, para celebrar o seu nascimento. 

Para cada semana propomos uma coisa para fazeres, uma coisa para 

mudares, para tentar seres melhor. Mas, se quiseres podes escolher outra 

coisa que julgues mais necessária para ti. 

Em cada dia que conseguires cumprir o teu propósito de conversão 

(mudança) podes pintar uma estrela do céu do teu presépio. Assim na 

noite de Natal o teu coração vai estar limpo e bem iluminado como o céu 

cheio de estrelas. É um bonito presente para dares ao Menino Jesus. 

1ª Semana do Advento   VIGIAI 
1º Domingo             Lucas (21, 25-28. 34-36)   “…vigiai e orai todo o 

tempo” 

Jesus pede-nos para «orar em todo o tempo», mesmo quando estamos 

tristes e desanimados. O que posso fazer para responder a este desafio de 

Jesus? 

Nesta semana vou: 

Ler com atenção o Evangelho de Domingo; 

Levantar-me bem disposto/a e despachar-me para ir para a escola com 

alegria; 

Rezar com calma, sem pressas e com muito amor; 

Na minha oração, pedir a Deus que o meu coração não fique pesado nem 

egoísta.  






