
 
 

 
 

Praticai o bem!  

Com os vossos olhos, 

olhai para os outros com ternura;  

com os vossos pés, 

ide ao encontro dos outros;  

com os vossos ouvidos, 

escutai o que os outros têm para dizer;  

com a vossa boca, 

sorri e dizei palavras de bondade;  

com as vossas mãos, 

cumprimentai, ajudai, reparti;  

com as vossas atitudes, 

a Boa Nova é anunciada a toda agente:  

a Boa Nova do amor de Deus 

para com toda agente.  

Praticai o bem!  

Ide ao encontro dos cegos, dos coxos, 

dos doentes,dos surdos, dos desanimados, 

dos tristes, dos pobres.  

Praticai o bem!  



Leitura: Is 35, 1 – 6
 
a. 10 

Leitura do Livro de Isaías 
(adaptação para crianças)

Alegre-se e cante toda a terra porque toda a glória e brilho lhe será dada. Todos 

verão a glória e o poder do nosso Deus. Ganhai forças, todos os que estão 

cansados, dizei aos que têm a alma atormentada : “Tende paciência, não 

desespereis. Aí está o vosso Deus, que vem fazer justiça e dar a recompensa. Ele 

próprio vem salvar-nos.” 

Então, todas as doenças serão curadas e todos os sofrimentos acabarão. Todos os 

que forem salvos chegarão a Sião com gritos de alegria e eterna felicidade. 

Reinará a alegria e acabará a dor. 

Evangelho: Mt 11, 2 - 11 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus (adaptação para crianças)

 

Naquele tempo, estando já preso, João Baptista ouviu falar das obras de Cristo e 

mandou perguntar-Lhe pelos discípulos: 

- És tu o Messias ou devemos esperar outro? 

Jesus respondeu-lhes: 

- Vão contar a João o que vêem e ouvem: os cegos vêem, os coxos andam, os 

surdos ouvem, os doentes são curados, os mortos ressuscitam e a boa nova é 

anunciada a todos. E bem-aventurados serão todos aqueles que me aceitarem. 

Quando os mensageiros partiram, Jesus começou a falar de João às multidões: 

- Que fostes ver ao deserto? Um homem fino e delicado? Não! Os homens finos 

e delicados vivem nos palácios, não nos desertos. Que fostes ver então? Um 

profeta? Sim, eu vo-lo digo, e mais que profeta. É dele que está escrito: “Vou 

enviar à tua frente o meu mensageiro, para te preparar o caminho”. Em verdade 

vos digo: não há entre os homens ninguém mais importante que João Baptista, 

mas o mais pequeno que está no Céu é maior do que Ele. 



 

Vamos preparar-nos para o Natal, acolhendo Jesus no nosso coração, e continuando a 

sua obra de amor, ajudando todos os que precisam de ser ajudados.  Põe as palavras a 

vermelho no seu lugar, e encontra uma mensagem. 

Os meus ouvidos escutam histórias, música e cantos. 

Ensina-me, Senhor, a ouvir os apelos dos que precisam de mim.  

Os meus olhos vêem maravilhas, flores e imagens. 

Ensina-me, Senhor, a ver e estimar os que vivem ao meu lado.  

A minha boca sabe rir, cantar, falar com toda agente. 

Ensina-me, Senhor, a dizer palavras de conforto a quem sofre.  

As minhas mãos desenham e fazem coisas. 

Ensina-me, Senhor, a abri-las para partilhar.  

Com todos os meus sentidos serei sinal do vosso grande amor.  

Toda a minha vida será uma Boa Nova para os pobres.  

Com Jesus, faremos maravilhas de amor. 

 

 

 

 

 

 

ESTA SEMANA, É A SEMANA DA AMIZADE. VAIS ESFORÇAR-TE POR SER 

AMIGO DE TODOS, E AJUDAR TODOS OS QUE POSSAM PRECISAR DA TUA 

AJUDA: OS COLEGAS QUE NÃO PERCEBEM BEM A MATÉRIA, OS 

MENINOS COM QUEM NINGUÉM QUER BRINCAR, O IRMÃO QUE ESTÁ 

TRISTE, A MÃE QUE ESTÁ CANSADA, A PROFESSORA QUE TEM DORES DE 

CABEÇA POR FAZEREM TANTO BARULHO.... PODES AJUDAR TODA A 

GENTE. 

DEPOIS, PINTAS OS ENFEITES DA ÁRVORE, DA FILA DA TERCEIRA 

SEMANA. 



 

 

 

 
Com o teu esforço para seres melhor, vais colorir a tua 

ÁRVORE DO ADVENTO. Vê como fica bonita! 



 



 

 

 


