
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas da luz 
 

 

Sede testemunhas da luz 

Ide e sede testemunhas da Luz.  

Sede testemunhas do amor de Deus para 

connosco.  

Os vossos sorrisos amáveis nos lábios;  

Os vossos gestos de ajuda fraterna; 

As vossas palavras gentis e amáveis;  

Os vossos olhares amigos e luminosos; 

Os vossos ouvidos atentos a quem fala; 

As vossas mãos que cumprimentam; 

Os vossos gestos de perdão e de paz; 

As vossas mãos erguidas em oração;  

Os vossos lábios a dizer a verdade, 

São formas de ser testemunha da Luz.  

Ide e sede testemunhas da Luz.  

Sede testemunhas do amor de Deus para 

connosco. 

Deus é Amor. Deus é Luz.  

Com a sua ajuda, vencemos todas as 

dificuldades. 



Leitura: 1 Tes 5, 16 - 24 

Leitura da Primeira Epístola de São 

Paulo aos Tessalonisenses 

Irmãos: Devem andar sempre alegres e rezar muito. Agradeçam tudo e em 

todos os momentos, porque essa é a vontade de Deus a vosso respeito, em 

Jesus Cristo. Dêem importância a tudo o que ouvirem ou lerem: ao 

Espírito, às profecias, e tudo o resto. 

Mas atenção: aprendam tudo mas fiquem só com o que é bom. Fiquem 

longe de toda a espécie de mal. 

Eu vou pedir que o próprio Deus da paz vos conceda toda a santidade, e 

que o vosso espírito, alma e corpo fiquem bem preparados - sem pecados - 

para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus que vos chamou é fiel e 

fará com que tudo isto aconteça. 

Evangelho: Jo 1, 6 – 8. 19 - 28 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
Naqueles dias apareceu um homem enviado por Deus, que se chamava 

João. Ele veio anunciar que estava para chegar ao mundo alguém que era 

uma luz verdadeira que iria iluminar todos os homens.  

Foi assim o testemunho de João, quando os Judeus lhe enviaram pessoas 

importantes de Jerusalém, para lhe perguntarem: 

- Quem és tu? 

João disse a verdade: - Eu não sou o Messias. 

Eles perguntaram: - Então quem és tu? És Elias? - Não sou. 

- És o profeta? - Não. 

Então perguntaram: 

- Quem és tu? Temos que levar uma resposta àqueles que nos 

enviaram. O que é que dizes de ti? 

- Eu sou uma voz que grita no deserto: "Preparai o caminho do 

Senhor", como disse o profeta Isaías. 

Eles continuaram a perguntar: 

- Então porque é que baptizas, se não és o Messias, nem Elias, nem 

o Profeta? 

- Eu baptizo com água, mas no meio de vós está Alguém que vós 

não conheceis e que vem depois de Mim, Eu não mereço nem 

sequer desatar- Lhe a correia das sandálias.  



 

 

Procura na sopa de letras abaixo palavras relacionadas com a maneira de 

viver das testemunhas de Jesus 
 

                       
 

TRABALHAR                  LUZ               REZAR             PERDOAR            BRINCAR 

AMIZADE                     AMOR                JESUS            ALEGRIA                AJUDAR 

 

 
ESTA SEMANA VAMOS ESFORÇARMO-NOS POR SER TESTEMUNHAS DE JESUS, 

TESTEMUNHAS DA LUZ. 

A MENSAGEM DO EVANGELHO DESTE DOMINGO É: JOÃO VEIO COMO 

TESTEMUNHA, DAR TESTEMUNHO DA LUZ… (JOÃO1, 6-8. 19-28) 

O DESAFIO DA SEMANA: VAMOS MOSTRAR A TODOS À NOSSA VOLTA QUE NÓS, 

OS AMIGOS DE JESUS, GOSTAMOS TANTO DE JESUS QUE A NOSSA VIDA É 

ESPECIAL. VAMOS LIMPAR O NOSSO CORAÇÃO. PEDIR DESCULPA A QUEM 

MAGOÁMOS, ACEITAR O PERDÃO DE QUEM NOS VIER OFERECÊ-LO, MOSTRAR 

MAIS TERNURA…  

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

AS VELAS E O CAMINHO DA SEMANA CORRESPONDENTE (TERCEIRA SEMANA 

DO ADVENTO), NO CARTAZ NA PARTE DE TRÁS DOS XAVIERINHOS, 



 

ADVENTO 

ESPERANDO O PRESENTE DE DEUS 



 



 

 

 


