
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria 

levantou-se e partiu 

apressadamente 
 

Hoje começa o novo ano litúrgico, com a 

caminhada em direcção ao Natal. Esta cami-

nhada, que se chama Advento, é uma prepa-

ração para a vinda de Jesus, em que tu vais 

preparar a “casa” para receber Jesus no Natal, 

ou seja, vais preparar o teu coração para a 

grande festa do Nascimento de Jesus. 

Neste ano litúrgico vamos ter em Portugal um 

acontecimento muito importante, as Jornadas 

Mundiais da Juventude, em que o Papa nos 

desafia a seguir o exemplo de Maria e 

partirmos apressadamente para ajudarmos 

quem possa precisar da nossa ajuda. E esse 

vai ser também o tema do nosso Advento. 

A catequese e os Xavierinhos vão dar-te 

pistas para te preparares para o Natal. 

Esta semana também vamos ter a festa do 

nosso padroeiro, São Francisco Xavier, no dia 

3, e vamos fazer uma festa do Sr Padre 

António Colimão 



Leitura: Rom 13, 11 - 14 

Leitura da Carta do apostolo São 

Paulo aos Romanos

Irmãos: 

Chegou a hora de nos prepararmos, porque a salvação está agora mais 

perto de nós do que quando conhecemos Jesus. A noite está quase no fim, 

e o dia está próximo. 

Deixemos as obras da escuridão e do mal, e peguemos nas armas da luz. 

Devemos fazer só coisas boas, evitando grandes banquetes e excessos de 

bebida, e evitando também as coisas menos boas, as discórdias e os 

ciúmes. 

Não vos importeis com o que vos apetece fazer, mas fazei antes o que 

sabeis que Nosso Senhor Jesus Cristo gosta que se faça. 

. 

Evangelho: Mt 24, 37 - 44 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

Tal como foram os dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. 

Nos dias antes do dilúvio, as pessoas só pensavam em divertir-se, até ao 

dia em que Noé entrou na arca. E não deram por nada enquanto não 

chegou o dilúvio, e morreram todos afogados. 

Pois a vinda do Filho do homem será assim também. Haverá então pessoas 

que estão preparadas e outras não: as que estão preparadas irão comigo, 

mas as outras não. 

Vigiai pois, porque não sabeis o dia em que virá o vosso Senhor. Pensai 

bem: se o dono da casa tivesse sabido a que horas da noite viria o ladrão, 

teria estado alerta à espera dele, e não teria deixado arrombar a casa.  

Por isso, estai também vós preparados, porque é à hora em que menos 

pensais que vem o Filho do homem. 



 

 

Senhor _________, 

Irei estar vigilante 

Irei dar-te a chave do meu ____________ 

Para que estejas em mim e me faças mais ___________. 

Irei ver-Te nas pessoas que vivem perto de ________, 

Nas amigas, mas também naquelas de quem não gosto ________. 

Irei sentir a tua presença no Pão da ________________. 

Que nos dás, como alimento de vida _________. 

Irei estar _________________! 

EUCARISTIA                          CORAÇÃO                           MIM                        JESUS 

VIGILANTE                               TANTO                             NOVA                      FELIZ 

 

 

 

 

ESTA SEMANA, VAIS COMEÇAR A TUA CAMINHADA EM DIREÇÃO AO 

NATAL, UMA CAMINHADA DE CONVERSÃO (MUDANÇA), EM QUE VAIS 

TENTAR MUDAR AS COISAS EM QUE NÃO ÉS MUITO BOM. 

O GRANDE DESAFIO DESTE ADVENTO VAI SER; COMO MARIA; 

ESTARMOS DISPOSTOS A PENSAR NOS OUTROS E TENTAR PERCEBER O 

QUE PODEMOS FAZER PARA AJUDAR OS OUTROS A SEREM MAIS 

FELIZES: E QUANDO AJUDAMOS OS OUTROS A SEREM FELIZES; TAMBÈM 

NOS SENTIMOS FELIZES: 

ESTA SEMANA, SE QUISERES, PODES PINTAR A COROA DO ADVENTO 

QUE VEM NOS XAVIERINHOS E IR COLANDO AS VELAS EM CADA 

DOMINGO: 

OU ENTÂO PODES PEDIR A ALGUÈM MAIS VELHO QUE TE AJUDE A 

FAZER UMA COM RAMOS E VELAS 

 



 

 

 

No domingo passado houve na Missa das 12h15 a festa da Bíblia, em que os 

meninos do 4º ano da catequese receberam a sua Bíblia. 

Parabéns para eles! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


