
 
 
 

 

 

 

Estamos no segundo 

Domingo do Advento e 

continuamos a nossa 

caminhada de 

conversão em direcção 

ao Natal. 

 

 

 

 

O Evangelho de hoje fala-nos de São João 

Baptista, e de como ele dizia às pessoas: 

“Preparai os vossos corações para receberdes 

o Senhor”. 

São João Baptista era primo afastado de Jesus, 

filho de Santa Isabel, aquela a quem Nossa 

Senhora foi visitar quando as duas estavam 

para ser mães. Ele foi o último dos profetas 

que preparou a vinda de Jesus, e andava a 

baptizar as pessoas e a dizer-lhes para serem 

melhores e prepararem-se para receber Jesus. 

No próximo Domingo vamos continuar a 

ouvir falar de São João Baptista.  

Vamos portanto continuar a preparar o nosso 

coração, para a vinda de Jesus no Natal.. 



 

Leitura: Filip 1, 4 – 6. 8 - 11 

Leitura da Primeira Epístola de São 

Paulo aos Filipenses 
 

Irmãos: 

Em todas as minhas orações, peço sempre com alegria por todos vós, e 

lembro-me de como contribuístes para a divulgação do Evangelho, desde 

o primeiro dia até agora. 

Tenho grande confiança que o Senhor, que vos tem ajudado a ser tão bons, 

não deixará de vos ajudar até ao dia da vinda de Cristo Jesus. 

Deus sabe como vos amo de todo o coração, em Jesus Cristo. Por isso lhe 

peço que a vossa caridade cresça cada vez mais, com sabedoria e 

inteligência, para que saibais sempre compreender o que é melhor, e vos 

torneis puros e sem pecado, para o dia da vinda de Cristo. 

 

Evangelho: Lc 3, 1 - 6 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 

No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério, quando Pôncio 

Pilatos era governador da Judeia e Herodes governava a Galileia, Deus 

falou a João, filho de Zacarias, no deserto. 

E ele andou por toda a zona do rio Jordão, baptizando as pessoas e 

dizendo-lhes para se arrependerem dos seus pecados, como está escrito no 

livro das profecias do profeta Isaías:  

“Ouve-se uma voz no deserto que diz: ‘Preparai o caminho do Senhor, 

endireitai as suas veredas. Preparai os vossos corações para receberdes o 

Senhor, e todos recebereis a salvação de Deus’”. 

 

 
 

 

A Festa do Advento da nossa Catequese realiza-se a 19 de Dezembro, Domingo, 

na Missa das 12h15. 

Pais, família e amigos estão convidados. 



 

 

São João Baptista era filho de Santa ___________ e de _____________. 

Os pais  de São João __________ já eram velhos e não tinham filhos, 

por isso Zacarias não acreditou quando um _____ lhe veio dizer que iria 

ser ______ de um menino a quem devia pôr o nome de ________. Como 

castigo por não ter acreditado, Zacarias ficou mudo, sem poder falar. 

Esse ________ só acabou quando o filho nasceu e Zacarias escreveu que 

o seu nome seria João, como o Anjo lhe tinha dito. 

Quando Nossa _______ foi visitar a sua _______ Santa Isabel, que 

estava para ser mãe, o menino João, dentro da mãe, percebeu que era a 

Mãe de Jesus que ali estava, e saltou de alegria. 

Quando cresceu, João dizia a toda a gente: “Preparai o vosso coração 

para a vinda de _____.” E baptizava as pessoas que se arrependiam dos 

seus pecados e queriam mudar para serem melhores.   

SENHORA                  ANJO                ISABEL                 PAI                ZACARIAS 

JOÃO                 CASTIGO                 JESUS                   BAPTISTA             PRIMA 

 

 
PREPARAI: Nesta altura, já andamos envolvidos com os 

preparativos para o Natal. Andamos a preparar a consoada e a 

preparar os presentes... mas é sobretudo e principalmente preparar o 

nosso coração e a nossa vida para acolher Jesus, que quer nascer e 

crescer em nós… 
 

ESTA SEMANA VAMOS CONTINUAR O NOSSO ESFORÇO DE MUDANÇA, COM AS 

SUGESTÕES DA NOSSA FOLHA DO ADVENTO, QUE NOS DIZ COMO SÃO JOAO BATISTA: 

PREPARAI OS CAMINHOS DO SENHOR, OU SEJA, PREPAREM O VOSSO CORAÇÃO PARA 

RECEBER JESUS E SEGUI-LO, TENTANDO: 

OLHAR PARA TODOS OS NOSSOS COLEGAS COM UM CORAÇÃO BONDOSO; 

PERDOAR ÀS PESSOAS QUE NOS OFENDERAM; 

EVITAR PALAVRAS E GESTOS AGRESSIVOS; 

SER UM VERDADEIRO AMIGO E ESPALHAR A ALEGRIA EM TODOS À NOSSA VOLTA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai colando aqui as pontas das estrelas que todas as semanas encontras nos 
Xavierinhos.  
Já colámos a primeira ponta; vê como vai ficar bonita! 

  



 
 

 
 O ADVENTO, QUE ANTECEDE O NATAL, É O MOMENTO EM 

QUE OS FIÉIS ESPERAM A CHEGADA DO SALVADOR  

 
O Advento é o tempo da esperança por criar em nós uma grande expectativa: 

esperar Jesus que virá. Este é o grande sinal do primeiro tempo do Ano 

Litúrgico, o tempo da esperança, do cumprimento da promessa e da paz. O 

momento que antecede o Natal deverá ser para nós, cristãos, um tempo de 

preparação para vivermos a alegria prometida. A expectativa de relembrar um 

fato histórico, que se atualiza a cada dezembro, tornando-se numa motivação 

para uma tomada de decisão: viver o tempo do Advento como oportunidade para 

nos prepararmos e promovermos, por meio das nossas atitudes, sinais que 

caracterizam o tempo de amar, de ser fraterno e viver a cultura da paz.  
 

Em cada semana vamos propor um tema 

para pensares e realizares a 

correspondente actividade da semana. 

 

Tema desta semana: PREPARAR 

Nesta altura, já andamos envolvidos com 

os preparativos para o Natal. Andamos a 

preparar a consoada e a preparar os 

presentes... mas é sobretudo e 

principalmente preparar o 

nosso coração e a nossa vida 

para acolher Jesus, que quer 

nascer e crescer em nós… 

Nas actividades da 

semana, sugerimos 

actividades para este 

tema. 

E reza com os teus pais a 

oração que está aqui neste 

marcador 

Recorta o marcador com a 

oração. Recorta também a ponta da 

estrela e cola no local correspondente 
 



 

 



 

 

 


