
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentinelas da Luz 
 

Advento, tempo da Luz 

A Luz é Jesus Cristo!  

Ele é a Luz de Deus que ilumina e aquece 

todos os que esperam um pouco de calor para 

a terra humana.  

Ele é a Luz de Deus, a iluminar com a sua 

presença todos os que trabalham para tornar a 

terra bela como um Reino de Deus.  

O Advento é o tempo em que os cristãos se 

põem à espera da Luz. Quando a divisam, 

anunciam a sua vinda como mensageiros 

felizes. Preparam--lhe o caminho procla-

mando como testemunhas: «Ele é verda-

deiramente a luz!» Tornam-se amigos da Luz 

acolhendo-a, como Maria.  

Para eles, o Natal torna-se na Noite da grande 

Luz, pois Jesus Cristo nasce no meio deles.  

Na Epifania, compreendem que Jesus, a Luz, 

não vem apenas para alguns, mas para todos 

os habitantes do mundo!  



Leitura: 1 Cor 1, 3 - 9 

Leitura da Primeira Epístola do 

apóstolo São Paulo aos Coríntios 

 

Irmãos: 

A graça e a paz vos sejam dadas da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus 

Cristo. 

Dou graças a Deus, em todo o tempo, a vosso respeito, pela graça divina que vos 

foi dada em Cristo Jesus. Porque fostes enriquecidos em tudo: em toda a palavra 

e em todo o conhecimento; e deste modo, tornou-se firme em vós o testemunho 

de Cristo. 

De facto, já não vos falta nenhum dom da graça, a vós que esperais a 

manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vos tornará firmes até ao fim, 

para que sejais irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, 

Nosso Senhor. 

 

 

 

Evangelho: Mc 13, 33 - 37 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

“Acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. 

Será como um homem que partiu de viagem: ao deixar a sua casa, deu plenos 

poderes aos seus servos, atribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou ao porteiro 

que vigiasse. 

Vigiai, portanto, visto que não sabeis quando virá o dono da casa: se à tarde, se à 

meia-noite, se ao cantar do galo, se de manhãzinha; não se dê o caso que, vindo 

inesperadamente, vos encontre a dormir.  

O que vos digo a vós, digo-o a todos: Vigiai! 

 

 

 

 



 

No Evangelho de hoje, Jesus diz-nos que devemos estar vigilantes, como 

as sentinelas! O que é que isso quer dizer para a nossa vida? Aqui tens 

algumas ideias. Completa com as palavras que faltam. 
 

Estai vigilantes.  

Como a sentinela, não nos deixemos ___________________. 

Permaneçamos ___________________, mesmo que haja escuridão. 

Vigilantes na _______________ da Palavra, que nos ilumina. 

Vigilantes na oração, _________________ como Jesus rezava. 

Vigilantes no amor, que é o mandamento _________.  

Vigilantes no esforço, porque é preciso melhorar os nossos ___________. 

Vigilantes na alegria, porque o Senhor está no meio de _______. 

Vigilantes na amizade, porque há ________ que precisam da nossa ajuda. 

Vigilantes na fé, porque somos muito amados por __________. 

Vigilantes e a cantar os louvores de Cristo, nossa _________. 

Estai Vigilantes 

VIGILANTES                     NÓS                REZANDO                DEUS              ESCUTA 

ADORMECER                   LUZ                DEFEITOS                NOVO            PESSOAS 

 
ESTA SEMANA, COMEÇA O ADVENTO. COMO DE COSTUME, VAIS USAR ESTE 

TEMPO ESPECIAL PARA TE ESFORÇAR POR SER MAIS AMIGO DE JESUS, E 

MELHORAR OS PEQUENOS DEFEITOS QUE DEVES CORRIGIR. COMO DE 

COSTUME, OS XAVIERINHOS VÃO DAR-TE ALGUMAS SUGESTÕES. 

A MENSAGEM DO EVANGELHO DESTE DOMINGO É: ACAUTELAI-VOS E VIGIAI, 

PORQUE NÃO SABEIS QUANDO CHEGARÁ O MOMENTO…(MARCOS  13,33-37) 

O DESAFIO DA SEMANA: 

ÀS VEZES ANDAMOS DISTRAÍDOS OU PREOCUPADOS E ESQUECEMO-NOS DE 

VER AS COISAS BOAS DA NOSSA VIDA. O DESAFIO DESTA SEMANA É AJUDAR OS 

OUTROS, ESCUTAR A PALAVRA DE DEUS (NA CATEQUESE E NA MISSA), ESTAR 

ATENTO… 

SE CORRESPONDERES AO DESAFIO E FIZERES O QUE TE É PROPOSTO, PINTAS 

AS VELAS E O CAMINHO DA SEMANA CORRESPONDENTE (PRIMEIRA SEMANA 

DO ADVENTO), NO DESENHO “O ADVENTO DOS XAVIERINHOS”. 



 

 

No passado sábado, tivemos uma grande festa na nossa paróquia: 

20 meninos da catequese tiveram a sua Primeira Comunhão. 

Foi uma festa muito bonita em que participaram as crianças e sua famílias, 

catequistas e vários elementos da comunidade. 

Além do celebrante Padre Borges, e como não podia deixar de ser, tivemos 

a alegria de contar ainda com o Padre António Colimão. 

Parabéns a todos!!! 
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Entramos este domingo no tempo do Advento, que é o tempo de 

preparação para o Natal.. 

Ao longo deste tempo, vamos preparar o nosso coração para a chegada de 

Jesus, fazendo atividades e vencendo desafios que nos ajudam a ser um 

bocadinho melhores a ainda mais amigos de Jesus do que já somos. 

Existem diversas atividades propostas pela catequese e pelos Xavierinhos, 

que vamos aqui apresentar: 

 

 

 

Para os meninos mais crescidos da catequese, a proposta é um puzzle 

calendário do Advento, que os vossos catequistas vão entregar e explicar. 

 



 

 

 

Para os meninos mais novos da catequese, a proposta é a Arvorezinha do 

Advento. Os vossos catequistas também irão explicar o que fazer 

 

 

 



 

 

 

 

Todas as crianças da Catequese até ao 7º ano vão construir o Mealheiro 

Missionário, onde irão colocar as suas renúncias nesta quadra, destinando-

as aos que menos têm para viver o Natal. 

Os mealheiros serão entregues na Paróquia em Janeiro, depois das férias 

do Natal e enviados ao Patriarcado, que os fará chegar às Missões. 

 
 

 

Para os meninos que não andam na catequese (mas ainda podem 

inscrever-se!), os Xavierinhos prepararam o “Advento dos Xavierinhos” 

É um caminho de 4 semanas, em que propomos um desafio na secção 

“Atividade da Semana”, que te vai ajudar a preparar o teu coração para a 

chegada de Jesus (que é o grande presente de Deus para todos nós). 

Em cada semana em que corresponderes ao desafio, pintas uma parte do 

caminho correspondente a essa semana, e acendes as velas dessa semana 

também. O desenho para pintares está na página seguinte 



 

 

 

 



 

       

 



 

 


