
 
 
 

 

 

 

Ajudar quem 

precisa 

 

 

No Evangelho de hoje, vemos como Maria, 

apesar de estar à espera de bebé (Jesus), se pôs a 

caminho para a cidade onde vivia a sua prima 

Isabel, nas montanhas, para a ajudar, porque 

sabia que também ela esperava um filho e, como 

já era mais velha, poderia precisar de ajuda. 

Maria ensina-nos assim a estarmos sempre 

preocupados com os outros, e oferecermo-nos 

para os ajudar mesmo sem esperar que nos 

peçam ajuda. 

Maria tinha razões para se poder sentir uma 

pessoa importante e querer que os outros a 

servissem: ela ia ser a mãe do Filho de Deus. 

Mas, em vez disso, escolheu ser ela a servir a 

sua prima, e a ir ajudá-la no que ela 

precisasse. 

Vamos aprender com Maria a estar sempre 

disponíveis para ajudar quem possa precisar 

da nossa ajuda. 



 

Leitura: Miq 5, 1 – 4a 

Leitura da Profecia de Miqueias

 

De ti, Belém, pequena entre as cidades de Judá, sairá aquele que há-de 

reinar sobre Israel. A sua origem vem do princípio do mundo. Deus 

abandonará os homens que pecaram, até chegar a altura de a virgem ser 

Mãe. 

Então se reunirá de novo o povo de Israel e Ele, o nascido da virgem, 

governará o seu povo pelo poder do Senhor seu Deus. Viver-se-á em 

segurança, porque ele será glorificado até aos confins da terra. Ele será a 

paz. 
 

Evangelho: Lc 1, 39 - 45 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 

 

Naquele dias, Maria foi visitar a sua prima Isabel para a ajudar, porque o 

Anjo lhe dissera que ela esperava um filho. Pôs-se a caminho em direcção 

às montanhas, rumo a uma cidade de Judá, onde sua prima vivia. Entrou 

em casa de Zacarias e saudou Isabel.  

Quando Isabel viu Maria, sentiu que, dentro de si, o menino se alegrava e, 

iluminada pelo Espírito Santo, disse em voz alta: 

- Bendita és tu, entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. 

O que quer dizer: bendito é o menino que vai nascer de ti. 

- Como é que eu mereço que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor? 

Na verdade, logo que ouvi a tua voz, o menino saltou de alegria dentro 

de mim. Bem-aventurada aquela que acreditou em tudo o que o Anjo 

lhe disse, da parte do Senhor seu Deus. 



 

Se estiveste com atenção ao Evangelho de hoje, lembraste-te certamente 

de uma oração que conheces: a Avé Maria.  

A primeira parte da Avé Maria é tirada da saudação do Anjo São 

(6)____________ a Maria, quando lhe foi anunciar que ia ser a (1)_________ 

de Jesus: “ Avé Maria, cheia de graça, o Senhor é (está) (2)____________”. 

A segunda parte da Avé Maria é tirada da saudação de Santa 

(7)____________  a Nossa Senhora: “Bendita sois vós entre as 

(4)____________, e bendito é o fruto do vosso ventre: (3)____________”. 

A última parte da Avé Maria é um pedido que fazemos: “Santa 

(5)____________, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na 

(8)___________ da nossa morte. Amén”. 

 

 
4º DOMINGO           LUCAS (1, 39-47)   «MARIA PÔS-SE A CAMINHO» 

ISABEL ESTAVA MESMO A PRECISAR DE AJUDA DE MARIA E FICOU MUITO CONTENTE COM A 

SUA CHEGADA. TODOS NÓS CONHECEMOS PELO MENOS UMA PESSOA QUE TAMBÉM PRECISA 
DE NÓS (A MÃE, O PAI, UM IRMÃO, UM VIZINHO, UM COLEGA…). COMO A PODEMOS AJUDAR 

A VIVER A ALEGRIA DO NATAL? 

NESTA SEMANA VOU: 

MANDAR UMA MENSAGEM DE BOAS FESTAS A ALGUM COLEGA DA ESCOLA DE QUE NÃO 

GOSTO TANTO; 

ESCREVER UM CARTÃO DE BOAS FESTAS A UMA PESSOA DE QUEM GOSTO MUITO E 
ENTREGÁ-LO; 

AJUDAR OS MEUS PAIS EM CASA NO QUE FOR PRECISO PARA PREPARAR O NATAL; 

NA MINHA ORAÇÃO, REZAR PELAS PESSOAS QUE VIVEM EM PAÍSES EM GUERRA. 
COM O TEU ESFORÇO PARA SER MELHOR NESTAS SEMANAS DO ADVENTO, JÁ TENS O CÉU DO 

TEU PRESÉPIO CHEIO DE ESTRELAS A BRILHAR!!!  



 

 

 



 

 

                   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. 

 

 

4ª Semana de Advento   ACREDITAI 

 
4º Domingo           Lucas (1, 39-47)   «Maria pôs-se a caminho» 

Isabel estava mesmo a precisar de ajuda de Maria e ficou muito contente 

com a sua chegada. Todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa que 

também precisa de nós (a mãe, o pai, um irmão, um vizinho, um 

colega…). Como a podemos ajudar a viver a alegria do Natal? 

Nesta semana vou: 

Mandar uma mensagem de boas festas a algum colega da escola de que 

não gosto tanto; 

Escrever um cartão de boas festas a uma pessoa de quem gosto muito e 

entregá-lo; 

Ajudar os meus pais em casa no que for preciso para preparar o Natal; 

Na minha oração, rezar pelas pessoas que vivem em países em guerra. 

      

 

 



 



 

 

 


