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Neste Advento, vamos procurar a verdadeira essência do Natal. A essência 

por detrás do nascimento do Filho de Deus entre os homens. Seria de 

esperar uma chegada majestosa, mas Deus surpreende-nos: Jesus vem ao 

mundo pobre, entre pessoas pobres; nasce num estábulo, indefeso, é 

envolto em panos e deitado numa manjedoura. Um sinal de humildade que 

tantas vezes contrasta com o Natal que, pouco a pouco, fomos 

transformando numa azáfama imensa em que, por vezes, nos esquecemos 

do que é importante. 

Enquanto preparamos as nossas casas, vamos também preparar os nossos 

corações para O receber. Pois só com humildade e simplicidade 

conseguimos fazer Jesus entrar e partilhar com Ele a alegria deste 

acontecimento maravilhoso que junta as famílias, nos enche o coração de 

alegria e reforça a nossa Fé. 

Propomos neste caderno pequenas orações diárias em família, para 

reencontrarmos a essência do Natal, e a construção de uma “manjedoura” 

para Jesus, como símbolo de preparação do nosso coração para o seu 

nascimento. Serão curtos momentos de partilha e reflexão para todos 

participarem.  

Desejo de um Bom Advento e um Santo Natal para todas as famílias!  
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1º DOMINGO DO ADVENTO 
1.Dez.2019 

Converter/Família 

 

LEITURA I - Is 2, 1-5 

“Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e de Jerusalém: Sucederá, 

nos dias que hão-de vir, que o monte do templo do Senhor se há-de erguer 

no cimo das montanhas e se elevará no alto das colinas. Ali afluirão todas 

as nações e muitos povos ocorrerão, dizendo: «Vinde, subamos ao monte 

do Senhor, ao templo do Deus de Jacob. Ele nos ensinará os seus caminhos 

e nós andaremos pelas suas veredas. De Sião há-de vir a lei e de Jerusalém 

a palavra do Senhor». Ele será juiz no meio das nações e árbitro de povos 

sem número. Converterão as espadas em relhas de arado e as lanças em 

foices. Não levantará a espada nação contra nação, nem mais se hão-de 

preparar para a guerra. Vinde, ó casa de Jacob, caminhemos à luz do 

Senhor.” 

REFLEXÃO | ORAÇÃO | PARTILHA 

 

Nesta leitura do profeta Isaías, os homens - todos os homens, de todas as 

raças e nações – são convidados a dirigirem-se à montanha onde reside o 

Senhor. É deste encontro com Deus e com a sua Palavra que resultará um 

mundo de concórdia, de harmonia, de paz sem fim.  

Senhor, que neste advento, nos juntemos à volta da Tua 

palavra em Família, para que possamos viver este tempo de 

uma forma mais intensa, convertendo as nossas faltas em 

entendimento e amor. 

TAREFA – destacar a 1ª imagem e pintar a personagem (pág. 15)  
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  Segunda-feira | 2.dez.2019                                                           

 

DE MANHÃ, FAÇO UM COMPROMISSO… 

Vou agradecer às pessoas que me querem bem, a minha Família, dizendo-

lhes quanto as amo. 

*** 

AO FIM DO DIA, PARTILHAMOS… 

“Esta é a grande missão da família: deixar lugar a Jesus que vem, acolher 

Jesus na família, na pessoa dos filhos, do marido, da esposa, dos avós… 

Jesus está aí. É preciso acolhê-lo ali, para que cresça espiritualmente 

naquela família” (Papa Francisco, Catequese da Audiência Geral de 17 de dezembro de 

2014). 

 

… E FALAMOS SOBRE O COMPROMISSO DO DIA E REZAMOS: 

Senhor, pedimos-te para que a nossa Família seja sempre um porto seguro 

para cada um de nós, onde possamos festejar vitórias ou lamentar o que 

corre menos bem. E assim, acolher Jesus nos nossos corações! 

 

TAREFA PARA OS MAIS PEQUENOS 

Pintar as palhinhas da manjedoura (1ª semana, segunda-feira) e pensar se 

cumpriu o compromisso do dia e dizer:  

“Jesus, obrigado por este dia! Ajuda-me a preparar o meu coração para Ti! 

Amén”  
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  Terça-feira | 3.dez.2019                                                             

 

DE MANHÃ, FAÇO UM COMPROMISSO… 

Hoje penso na minha família mais distante e naqueles amigos que também 

são família. Envio uma mensagem a pelo menos uma destas pessoas e 

agradeço-lhe por estar na minha vida. 

*** 

AO FIM DO DIA, PARTILHAMOS… 

“As famílias constituem o primeiro lugar onde nos formamos como pessoas 

e, ao mesmo tempo, são os ‘tijolos’ para a construção da sociedade”.  

(Papa Francisco, Homilia na celebração do matrimónio de 20 casais na Basílica de São Pedro, 

em 14 de setembro de 2014). 

 

… E FALAMOS SOBRE O COMPROMISSO DO DIA E REZAMOS: 

Pai, obrigado por todos aqueles que, não sendo família direta, fazem parte 

da nossa vida como se o fossem verdadeiramente. Também eles nos ajudam 

a sermos melhores e juntos somos construtores de uma sociedade mais 

justa e fraterna. 

TAREFA PARA OS MAIS PEQUENOS 

Enquanto pintam as palhinhas da manjedoura (1ª semana, terça-feira), 

pensam se cumpriram o compromisso do dia e dizem: 

“Jesus, obrigado por este dia! Ajuda-me a preparar o meu coração para Ti! 

Amén” 
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  Quarta-feira | 4.dez.2019                                                                   

DE MANHÃ, FAÇO UM COMPROMISSO… 

Hoje procuro uma flor para dar à minha mãe e rezo uma Ave-Maria à Mãe 

do Céu. 

*** 

AO FIM DO DIA, PARTILHAMOS… 

“As mães são o antídoto mais forte contra a difusão do individualismo 

egoísta. "Indivíduo" quer dizer "que não pode ser dividido". As mães, pelo 

contrário, "dividem-se", a partir do momento em que acolhem um filho 

para o dar ao mundo e fazê-lo crescer".  

(Papa Francisco, Audiência Geral, 7 de janeiro de 2015) 

 

… E FALAMOS SOBRE O COMPROMISSO DO DIA E REZAMOS: 

Senhor, que a Tua mão protetora esteja em cada mãe, fortalecendo, 

capacitando e enchendo-as de fé a cada dia mais, para que continuem a ter 

sabedoria e graça em suas famílias. Abençoa cada mãe, a quem deste esta 

missão tão maravilhosa de se “dividir”, para fazer crescer o bem. 

 

TAREFA PARA OS MAIS PEQUENOS 

Enquanto pintam as palhinhas da manjedoura (1ª semana – quarta-feira), 

pensam se cumpriram o compromisso do dia e dizem: 

“Jesus, obrigado por este dia! Ajuda-me a preparar o meu coração para Ti! 

Amén” 
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  Quinta-feira | 5.dez.2019                                                                

DE MANHÃ, FAÇO UM COMPROMISSO… 

Hoje reparo na felicidade de quem espera um filho, agradeço pelas vidas 

que estão a chegar e pelas suas famílias. 

*** 

AO FIM DO DIA, PARTILHAMOS… 

“Ser filhos permite-nos descobrir a dimensão gratuita do amor, de ser 

amados antes de nada ter feito para o merecer, antes de saber falar ou 

pensar e, mesmo, antes de vir ao mundo. É uma experiência fundamental 

para conhecer o amor de Deus." 

(Papa Francisco, Audiência Geral, 10 de fevereiro de 2015) 

 

… E FALAMOS SOBRE O COMPROMISSO DO DIA E REZAMOS: 

Querido Pai, obrigado pelo Teu amor infinito e incondicional! Ajuda-nos 

para que a nossa Família seja também exemplo e fonte de amor gratuito ao 

próximo. 

 

TAREFA PARA OS MAIS PEQUENOS 

Enquanto pintam as palhinhas da manjedoura (1ª semana, quinta-feira), 

pensam se cumpriram o compromisso do dia e dizem: 

“Jesus, obrigado por este dia! Ajuda-me a preparar o meu coração para Ti! 

Amén” 
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  Sexta-feira | 6.dez.2019                                                            

DE MANHÃ, FAÇO UM COMPROMISSO… 

Hoje escrevo uma mensagem ao meu pai agradecendo algo que ele fez por 

mim e rezo um Pai-nosso ao Pai do Céu. 

*** 

AO FIM DO DIA, PARTILHAMOS… 

“O pai procura ensinar ao filho aquilo que ele ainda não sabe, corrigir os 

erros que ainda não vê, orientar o seu coração, protegê-lo no desânimo e 

na dificuldade. Tudo isso com proximidade, com doçura e com uma firmeza 

que não humilhe." (Papa Francisco, Audiência Geral. 4 de fevereiro de 2015) 

 

… FALAMOS SOBRE O COMPROMISSO DO DIA E REZAMOS: 

Pai, protege todos os pais que trabalham arduamente dia-a-dia para que 

nada falte aos seus filhos e aqueles que se dedicam de corpo e alma à sua 

família, como fez José, pai adotivo de Jesus. Ilumina os que têm dificuldade 

em assumir a sua paternidade e olha por todos para que vivam a sua 

vocação com alegria! 

 

TAREFA PARA OS MAIS PEQUENOS 

Enquanto pintam as palhinhas da manjedoura (1ª semana, sexta-feira), 

pensam se cumpriram o compromisso do dia e dizem: 

“Jesus, obrigado por este dia! Ajuda-me a preparar o meu coração para Ti! 

Amén” 
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  Sábado | 7.dez. 2019                                                                           

DE MANHÃ, FAÇO UM COMPROMISSO… 

Hoje dou um abraço especial aos meus avós e lembro com carinho todos 

aqueles que são estrelinhas no Céu. 

*** 

AO FIM DO DIA, PARTILHAMOS… 

“Que belo é o alento que o idoso consegue transmitir ao jovem em busca 

do sentido da fé e da vida! É verdadeiramente a missão dos avós, a vocação 

dos idosos. As palavras dos avós têm algo de especial para os jovens. E eles 

sabem-no." (Papa Francisco, Audiência General, 11 de março de 2015) 

 

… E FALAMOS SOBRE O COMPROMISSO DO DIA E REZAMOS: 

Senhor, hoje agradeço-Te em especial a vida dos membros mais velhos da 

nossa família e a forma como me transmitiram a Fé que hoje tenho. Peço-

Te, ajuda-me para que também eu saiba transmitir a minha Fé aos membros 

mais novos, através de gestos e atitudes concretas. 

 

TAREFA PARA OS MAIS PEQUENOS 

Enquanto pintam as palhinhas da manjedoura (1ª semana, sábado), 

pensam se cumpriram o compromisso do dia e dizem: 

“Jesus, obrigado por este dia! Ajuda-me a preparar o meu coração para Ti! 

Amén” 
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 2º DOMINGO DO ADVENTO 
8.Dez.2019 

 Acolher/Doentes  

 

EVANGELHO - Lc 1, 26-38 

“Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da 

Galileia chamada Nazaré, a uma Virgem desposada com um homem 

chamado José, que era descendente de David. O nome da Virgem era Maria. 

Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo: «Ave, cheia de graça, o Senhor 

está contigo». Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que 

saudação seria aquela. Disse-lhe o Anjo: «Não temas, Maria, porque 

encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um Filho, a 

quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-Se á Filho do 

Altíssimo. O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David; reinará 

eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim». Maria 

disse ao Anjo: «Como será isto, se eu não conheço homem?». O Anjo 

respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te 

cobrirá com a sua sombra. Por isso o Santo que vai nascer será chamado 

Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua 

velhice e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril; porque a 

Deus nada é impossível». Maria disse então: «Eis a escrava do Senhor; faça-

se em mim segundo a tua palavra».” 

 

REFLEXÃO | ORAÇÃO | PARTILHA 

À proposta de Deus, Maria responde sim. Ela deu o seu sim sem conhecer 

todo o caminho que devia percorrer, mas sabia entretanto que Deus 

merecia toda a confiança. Entregou-se em suas mãos, e foi fiel até o fim. Em 

Nazaré foi um ‘Sim’ alegre, e aos pés da cruz, um ‘Sim’ na dor. O seu sim é 

inteiramente fiel, dado com o amor mais generoso e que permanece firme 

até na dor. 
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Senhor, ajuda-nos a preparar o nosso coração para acolher 

Jesus. Como Maria, queremos recebê-Lo e dizer ‘Sim’ ao 

projeto que tens para cada um de nós.  

Tarefa – destacar a 2ª imagem e pintar a personagem (pág. 17)  
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 Segunda-feira | 9.dez.2019                                                                       

DE MANHÃ, FAÇO UM COMPROMISSO… 
Hoje lembro-me da última vez em que estive doente e de como foi bom ter 
quem cuidasse de mim nesse momento. Esforço-me para não me queixar 
de nada. 

*** 

AO FIM DO DIA, PARTILHAMOS… 
“A doença, sobretudo se grave, põe sempre em crise a existência humana 

e suscita interrogativos que nos atingem em profundidade. Por vezes, o 

primeiro momento pode ser de rebelião: Porque havia de acontecer 

precisamente a mim? Podemos sentir-nos desesperados, pensar que tudo 

está perdido, que já nada tem sentido... Nestas situações, a fé em Deus se, 

por um lado, é posta à prova, por outro, revela toda a sua força positiva; e 

não porque faça desaparecer a doença, a tribulação ou os interrogativos 

que daí derivam, mas porque nos dá uma chave para podermos descobrir o 

sentido mais profundo daquilo que estamos a viver; uma chave que nos 

ajuda a ver como a doença pode ser o caminho para chegar a uma 

proximidade mais estreita com Jesus, que caminha ao nosso lado, 

carregando a Cruz. E esta chave é-nos entregue pela Mãe, Maria, perita 

deste caminho.” (Mensagem do Papa Francisco para o XXIV Dia Mundial do 

Doente, 11 de fevereiro de 2016) 

… E FALAMOS SOBRE O COMPROMISSO DO DIA E REZAMOS: 
Senhor, ajuda-me a abrir o meu coração à Tua imensa Paz, a descobrir em 

cada dificuldade um desafio para cumprir melhor, com verdade, empenho e 

honestidade, o caminho que queres para mim. Ajuda-me a fazê-lo como 

Maria, com força, coragem e, sempre, com muita alegria. 

TAREFA PARA OS MAIS PEQUENOS 
Enquanto pintam as palhinhas da manjedoura (2ª semana – segunda-feira), 

pensam se cumpriram o compromisso do dia e dizem: “Jesus, obrigado por 

este dia! Ajuda-me a preparar o meu coração para Ti! Amén”  
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 Terça-feira | 10.dez.2019                                                                 

DE MANHÃ, FAÇO UM COMPROMISSO… 

Hoje vou estar disponível para dar o meu apoio a alguém que está doente, 

ferido, ou que necessita da minha ajuda. 

*** 

AO FIM DO DIA, PARTILHAMOS… 

“Como é grande a ilusão em que vive o homem de hoje, quando fecha os 

olhos à enfermidade e à deficiência! Não compreende o verdadeiro sentido 

da vida, que inclui também a aceitação do sofrimento e da limitação. O 

mundo não se torna melhor quando se compõe apenas de pessoas 

aparentemente «perfeitas» (para não dizer «maquilhadas»), mas quando 

crescem a solidariedade, a mútua aceitação e o respeito entre os seres 

humanos.” (Papa Francisco, homilia Jubileu dos Doentes e das pessoas 

portadoras de deficiência, 12 de junho de 2016) 

 

… E ALAMOS SOBRE O COMPROMISSO DO DIA E REZAMOS: 

Pai, torna o nosso olhar mais atento, para que consigamos ver a beleza 

perfeita que Tu colocas em cada ser humano, e assim ajudar a construir uma 

sociedade com maior aceitação e respeito para todos. 

 

TAREFA PARA OS MAIS PEQUENOS 

Enquanto pintam as palhinhas da manjedoura (2ª semana – terça-feira), 

pensam se cumpriram o compromisso do dia e dizem: 

“Jesus, obrigado por este dia! Ajuda-me a preparar o meu coração para Ti! 

Amén”  
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 Quarta-feira | 11.dez 2019                                                                 

DE MANHÃ, FAÇO UM COMPROMISSO… 

Hoje vou estar atento aos que necessitam de consolo e ajuda. 

*** 

AO FIM DO DIA, PARTILHAMOS… 

“O voluntário é um amigo desinteressado, a quem se pode confidenciar 

pensamentos e emoções; através da escuta, ele cria as condições para que 

o doente deixe de ser objeto passivo de cuidados e se torne sujeito ativo e 

protagonista duma relação de reciprocidade, capaz de recuperar a 

esperança e mais capaz de aceitar os tratamentos.” (Mensagem do Papa 

Francisco para o XXVII Dia Mundial do Doente, 11 de fevereiro de 2019) 

 

… E FALAMOS SOBRE O COMPROMISSO DO DIA E REZAMOS: 

Senhor, obrigado por todos aqueles que, de forma voluntária, se ocupam do 

transporte e assistência aos doentes, e que com eles partilham os dons 

recebidos através do diálogo e mútuo acolhimento. Abençoa-os na sua 

missão, sabendo dar com coração generoso, para que com o seu exemplo 

possamos aprender a alegria do serviço desinteressado. 

 

TAREFA PARA OS MAIS PEQUENOS 

Enquanto pintam as palhinhas da manjedoura (2ª semana – quarta-feira), 

pensam se cumpriram o compromisso do dia e dizem: 

“Jesus, obrigado por este dia! Ajuda-me a preparar o meu coração para Ti! 

Amén” 
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1º SEMANA DO ADVENTO 

 

  

2ªf 

3ªf 

4ªf 

5ªf 

6ªf 
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2º SEMANA DO ADVENTO 
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3º SEMANA DO ADVENTO 
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4º SEMANA DO ADVENTO 

  

2ªf 

3ªf 
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Quinta-feira | 12.dez .2019                                                             

DE MANHÃ, FAÇO UM COMPROMISSO… 

Hoje agradeço os dons que tenho, pondo-os ao serviço dos outros. 

*** 

AO FIM DO DIA, PARTILHAMOS… 

“Sabemos que a saúde é relacional, depende da interação com os outros e 

precisa de confiança, amizade e solidariedade; é um bem que só se pode 

gozar “plenamente” se for partilhado. A alegria do dom gratuito é o 

indicador de saúde do cristão.” (Mensagem do Papa Francisco para o XXVII Dia 

Mundial do Doente, 11 de fevereiro de 2019) 

 

… E FALAMOS SOBRE O COMPROMISSO DO DIA E REZAMOS: 

Senhor, hoje pedimos-te que abençoes e protejas todos os que por via 

das suas profissões cuidam dos que estão doentes ou incapacitados, para 

que não lhes falte os dons da paciência, da caridade e da compaixão.  

 

TAREFA PARA OS MAIS PEQUENOS 

Enquanto pintam as palhinhas da manjedoura (2ª semana – quinta-feira), 

pensam se cumpriram o compromisso do dia e dizem: 

“Jesus, obrigado por este dia! Ajuda-me a preparar o meu coração para Ti! 

Amén” 
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 Sexta-feira | 13.dez.2019                                                               

DE MANHÃ, FAÇO UM COMPROMISSO… 

Hoje mesmo que eu esteja cansado, vou ajudar quem está mais triste e 

desanimado. 

*** 

AO FIM DO DIA, PARTILHAMOS… 

“Também nós podemos ser mãos, braços, corações que ajudam a Deus a 

realizar os seus prodígios, muitas vezes escondidos. Também nós, sãos ou 

doentes, podemos oferecer as nossas canseiras e sofrimentos como aquela 

água que encheu as vasilhas nas bodas de Caná e foi transformada no vinho 

melhor. Tanto com a ajuda discreta de quem sofre, como suportando a 

doença, carrega-se aos ombros a cruz de cada dia e segue-se o Mestre (cf. 

Lc 9, 23); e, embora o encontro com o sofrimento seja sempre um mistério, 

Jesus ajuda-nos a desvendar o seu sentido. (Mensagem do Papa Francisco para o 

XXIV Dia Mundial do Doente, 11 de fevereiro de 2016) 

… E FALAMOS SOBRE O COMPROMISSO DO DIA E REZAMOS: 

Querido Pai, obrigado por mais este dia de vida e por tudo o que de bom e 

de mau ele nos trouxe. Pedimos-Te pelos que estão doentes, para que a fé e 

a confiança se mantenham fortes em seus corações, mesmo nos momentos 

de maior angústia. Alivia as suas dores e dá-lhes calma e paz! 

TAREFA PARA OS MAIS PEQUENOS 

Enquanto pintam as palhinhas da manjedoura (2ª semana – sexta-feira), 

pensam se cumpriram o compromisso do dia e dizem: 

“Jesus, obrigado por este dia! Ajuda-me a preparar o meu coração para Ti! 

Amén”  
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 Sábado | 14.dez.2019                                                                       

DE MANHÃ, FAÇO UM COMPROMISSO… 

Hoje contemplo a vida de quem tenho comigo e dou abraços quentinhos. 

*** 

AO FIM DO DIA, PARTILHAMOS… 

“O cuidado dos doentes precisa de profissionalismo e de ternura, de gestos 

gratuitos, imediatos e simples, como uma carícia, pelos quais fazemos sentir 

ao outro que nos é “querido”.” (Mensagem do Papa Francisco para o XXVII Dia 

Mundial do Doente, 11 de fevereiro de 2019) 

 

… E FALAMOS SOBRE O COMPROMISSO DO DIA E REZAMOS: 

Senhor, reconhecemos que muitas vezes ficamos presos naquilo que nos faz 

sofrer ou nos custa aceitar e suportar. Por isso, pedimos-Te, aceita e 

transforma tudo isto em amor, em força, em capacidade de sair de nós 

mesmos e chegar aos outros; e que, em especial dentro da nossa família, o 

saibamos expressar com gestos concretos de carinho. 

 

TAREFA PARA OS MAIS PEQUENOS 

Enquanto pintam as palhinhas da manjedoura (2ª semana – sábado), 

pensam se cumpriram o compromisso do dia e dizem: 

“Jesus, obrigado por este dia! Ajuda-me a preparar o meu coração para Ti! 

Amén” 
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 3º DOMINGO DO ADVENTO 
15.Dez.2019 

Preparar o caminho/Os que estão sós 

 

 

EVANGELHO - Mt 11, 2-11 

“Naquele tempo, João Baptista ouviu falar, na prisão, das obras de Cristo e 

mandou-Lhe dizer pelos discípulos: «És Tu Aquele que há-de vir, ou 

devemos esperar outro?». Jesus respondeu-lhes: «Ide contar a João o que 

vedes e ouvis: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os 

surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a Boa Nova é anunciada aos pobres. 

E bem-aventurado aquele que não encontrar em Mim motivo de 

escândalo». Quando os mensageiros partiram, Jesus começou a falar de 

João às multidões: «Que fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo 

vento? Então que fostes ver? Um homem vestido com roupas delicadas? 

Mas aqueles que usam roupas delicadas encontram-se nos palácios dos 

reis. 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: Entre os filhos de mulher, não apareceu 

ninguém maior do que João Baptista. Mas o menor no reino dos Céus é 

maior do que ele».” 

REFLEXÃO | ORAÇÃO | PARTILHA 

É por Jesus que esperamos todo este tempo do Advento. Temos a certeza 

de que Deus não nos abandonou, que continua a vir todos os dias ao nosso 

encontro, oferecendo-nos a salvação. Porém, muitas vezes estamos cegos 

e surdos com as coisas que nos rodeiam: é a televisão, é o telemóvel, é o 

facebook e são tantas coisas que não nos deixam receber Jesus no nosso 

coração! Mas Jesus quer que O recebamos no nosso coração. Ele quer que 

sejamos alegres e cheios de esperança, pois só assim seremos o 

testemunho dele. 
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Senhor, ensina-nos a ser a Tua Alegria e Esperança, a abrir 

o nosso coração para Te recebermos, a sermos 

testemunhas do Teu Amor no Mundo e em especial junto 

dos que estão mais sós. 

Tarefa – destacar a 3ª imagem e pintar a personagem (pág. 19) 
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Segunda-feira | 16.dez.2019                                                          

DE MANHÃ, FAÇO UM COMPROMISSO… 

Hoje penso em todos aqueles que vivem na rua e agradeço por ter uma casa 

para morar. Escolho algum agasalho (casaco, manta, cachecol, gorro…) que 

não use e não esteja estragado, e entrego a quem mais precisa (posso 

entregar no contentor da Cáritas em frente ao Centro Paroquial do Estoril). 

*** 

AO FIM DO DIA, PARTILHAMOS… 

“No Evangelho, lemos a parábola do Bom Samaritano, que fala de um 

homem atacado por assaltantes e deixado quase morto ao lado da estrada. 

As pessoas passam, olham, mas não param; indiferentes seguem o seu 

caminho: não é problema delas! Quantas vezes nós dizemos: não é 

problema meu! Quantas vezes olhamos para o outro lado e fingimos que 

não vemos. Somente um samaritano, um desconhecido, olha, para, levanta-

o, estende-lhe a mão e cuida dele (cf. LC 10,29-35).” (Discurso do Papa Francisco 

na visita ao Hospital São Francisco de Assis, 24 de Julho de 2013) 

… E FALAMOS SOBRE O COMPROMISSO DO DIA E REZAMOS: 

Querido Pai, obrigado por termos uma casa onde podemos estar juntos e 

sermos família. Perdoa-nos pelas vezes em que fomos indiferentes a quem 

está mais só e ajuda-nos a ser “samaritanos” estendo a mão a quem precisa. 

TAREFA PARA OS MAIS PEQUENOS 

Enquanto pintam as palhinhas da manjedoura (3ª semana – segunda-feira), 

pensam se cumpriram o compromisso do dia e dizem: 

“Jesus, obrigado por este dia! Ajuda-me a preparar o meu coração para Ti! 

Amén”  
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Terça-feira | 17.Dez.2019                                                                  

DE MANHÃ, FAÇO UM COMPROMISSO… 

Hoje vou visitar os meus avós, ou alguém que esteja só e precise da minha 

companhia. 

*** 

AO FIM DO DIA, PARTILHAMOS… 

“Todo o homem é pobre, necessitado e indigente. Quando nascemos, para 

viver tivemos necessidade dos cuidados dos nossos pais; de forma 

semelhante, em cada fase e etapa da vida, cada um de nós nunca 

conseguirá, de todo, ver-se livre da necessidade e da ajuda dos outros, 

nunca conseguirá arrancar de si mesmo o limite da impotência face a 

alguém ou a alguma coisa. Também esta é uma condição que carateriza o 

nosso ser “criaturas”. O reconhecimento leal desta verdade convida-nos a 

permanecer humildes e a praticar com coragem a solidariedade, como 

virtude indispensável à existência.” (Mensagem do Papa Francisco para o XXVII Dia 

Mundial do Doente, 11 de fevereiro de 2019) 

… E FALAMOS SOBRE O COMPROMISSO DO DIA E REZAMOS: 
Senhor, dá-nos a coragem de ir ao encontro de quem precisa de nós, mas 

também a coragem de sermos humildes para pedirmos ajuda quando for 

preciso. Pedimos-te por todos os que, por algum motivo, estão longe das 

suas famílias e por quem não tem com quem conversar. 

TAREFA PARA OS MAIS PEQUENOS 

Enquanto pintam as palhinhas da manjedoura (3ª semana – terça-feira), 

pensam se cumpriram o compromisso do dia e dizem: 

“Jesus, obrigado por este dia! Ajuda-me a preparar o meu coração para Ti! 

Amén” 
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Quarta-feira | 18.Dez.2019                                                             

DE MANHÃ, FAÇO UM COMPROMISSO… 

Hoje vou falar sem gritar e estar disponível para ouvir o outro num diálogo 

atento e comprometido. Escrevo uma frase de Jesus e ponho-a em casa 

junto ao presépio, para que todos O possamos ouvir e sentir que nunca 

estamos sozinhos. 

*** 

AO FIM DO DIA, PARTILHAMOS… 

“Reservar tempo, tempo de qualidade, que permita escutar, com paciência 

e atenção, até que o outro tenha manifestado tudo o que precisava de 

comunicar. Isto requer a ascese de não começar a falar antes do momento 

apropriado. Tudo isto implica despojar-se das pressas, pôr de lado as 

próprias necessidades e urgências, dar espaço. Desenvolver o hábito de dar 

real importância ao outro.” (Papa Francisco, Amoris laetitia, 137)  

… E FALAMOS SOBRE O COMPROMISSO DO DIA E REZAMOS: 

Pai, tantas vezes nos esquecemos de Te dar a real importância que tens nas 

nossas vidas e não reservamos tempo para pararmos e escutarmos-Te com 

paciência e atenção… Perdoa-nos! Nas Tuas mãos colocamos a nossa vida 

inteira, a nossa pequenez. Num diálogo próximo e íntimo conTigo, 

queremos abrir as portas do nosso coração e deixar que se façam em nós 

maravilhas pela ação do Teu amor. 

TAREFA PARA OS MAIS PEQUENOS 

Enquanto pintam as palhinhas da manjedoura (3ª semana – quarta-feira), 

pensam se cumpriram o compromisso do dia e dizem: 

“Jesus, obrigado por este dia! Ajuda-me a preparar o meu coração para Ti! 

Amén” 
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Quinta-feira | 19.Dez.2019                                                              

DE MANHÃ, FAÇO UM COMPROMISSO… 
Hoje vou estar atento para que nenhum amigo que se sinta sozinho. 

Vou escrever uma frase de Jesus em papelinhos e entrego-os aos amigos, 

para que também eles O possam ouvir e sentir que nunca estão sozinhos. 

*** 

AO FIM DO DIA, PARTILHAMOS… 

“A compaixão também é a linguagem de Deus. O nosso Deus é um Deus de 

compaixão, e a compaixão é – podemos dizer – a fraqueza de Deus, mas 

também a sua força. Aquilo que de melhor nos dá, porque foi a compaixão 

que O levou a enviar o Filho a nós. A compaixão “não é um sentimento de 

pena” que se sente, mas é “envolver-se no problema dos outros, é arriscar 

a vida ali”. O Senhor, de fato, arrisca a vida e vai! E se a compaixão é a 

linguagem de Deus, muitas vezes a indiferença é a linguagem humana. 

Cuidar até certo ponto e não pensar além.” 

(Papa Francisco, Homilia em Santa Marta, 17 de Setembro de 2019) 

… E FALAMOS SOBRE O COMPROMISSO DO DIA E REZAMOS: 
Senhor, vou procurar falar mais de Ti aos outros (ajudando-os, 

aconselhando-os, acompanhando-os), para que todos possamos estar 

preparados para receber Jesus no coração e juntos sigamos o “caminho da 

paz”. 

TAREFA PARA OS MAIS PEQUENOS 

Enquanto pintam as palhinhas da manjedoura (3ª semana – quinta-feira), 

pensam se cumpriram o compromisso do dia e dizem: 

“Jesus, obrigado por este dia! Ajuda-me a preparar o meu coração para Ti! 

Amén”  
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Sexta-feira | 20.Dez.2019                                                                

DE MANHÃ, FAÇO UM COMPROMISSO… 
Hoje abdico de algo que gosto por amor ao próximo. Escolho um brinquedo 

de que gosto e que não esteja estragado, e embrulho-o com muito amor 

para oferecer a quem não tem presentes. 

*** 

AO FIM DO DIA, PARTILHAMOS… 
“Desde o primeiro instante em que toquei as terras brasileiras e também 

aqui junto de vocês, me sinto acolhido. E é importante saber acolher; é algo 

mais bonito que qualquer enfeite ou decoração. Isso é assim porque 

quando somos generosos acolhendo uma pessoa e partilhando algo com ela 

- um pouco de comida, um lugar na nossa casa, o nosso tempo - não ficamos 

mais pobres, mas sim enriquecemos. Sei bem que, quando alguém que 

precisa comer e bate na vossa porta, vocês sempre dão um jeito de 

compartilhar a comida: como diz o ditado, sempre se pode "colocar mais 

água no feijão"!  E vocês fazem isto com amor, mostrando que a verdadeira 

riqueza não está nas coisas, mas no coração!” 

(Discurso do Papa Francisco na visita à Comunidade de Varguinha, 25 de Julho de 2013) 

… E FALAMOS SOBRE O COMPROMISSO DO DIA E REZAMOS: 
Senhor, que pela partilha e pelo serviço possamos ser verdadeiras 

testemunhas do Teu imenso coração. Aceita o pouco que temos para Te dar 

e transforma as nossas vidas num farol de alegria e esperança para os que 

nos rodeiam. 

TAREFA PARA OS MAIS PEQUENOS 

Enquanto pintam as palhinhas da manjedoura (3ª semana – sexta-feira), 

pensam se cumpriram o compromisso do dia e dizem: 

“Jesus, obrigado por este dia! Ajuda-me a preparar o meu coração para Ti! 

Amén”  
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Sábado | 21.Dez.2019                                                                        

DE MANHÃ, FAÇO UM COMPROMISSO… 

Hoje vou pensar naqueles que se veem forçados a abandonar as suas casas 

por causa da guerra e rezo pela paz no Mundo. 

*** 

AO FIM DO DIA, PARTILHAMOS… 

“A resposta ao desafio colocado pelas migrações contemporâneas pode-se 

resumir em quatro verbos: acolher, proteger, promover e integrar. Estes 

verbos não valem apenas para os migrantes e os refugiados; exprimem a 

missão da Igreja a favor de todos os habitantes das periferias existenciais, 

que devem ser acolhidos, protegidos, promovidos e integrados.” 

(Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, 29 de 

setembro de 2019) 

 

… E FALAMOS SOBRE O COMPROMISSO DO DIA E REZAMOS: 

Querido Pai, entristece-nos saber que tantas famílias estão neste momento 

separadas e longe das suas casas, dos seus países, por causa da guerra. Dá-

lhes a coragem de seguir caminho, na certeza de que as suas vidas estão 

seguras em Tuas mãos e ajuda-nos a acolhê-lhos da melhor forma. 

 

TAREFA PARA OS MAIS PEQUENOS 

Enquanto pintam as palhinhas da manjedoura (3ª semana – sábado), 

pensam se cumpriram o compromisso do dia e dizem: 

“Jesus, obrigado por este dia! Ajuda-me a preparar o meu coração para Ti! 

Amén”  
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4º DOMINGO DO ADVENTO 

22.Dez.2019 

Confiar/Os que não conhecem Jesus 

EVANGELHO - Mt 1,18-24 

“O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua Mãe, noiva 

de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por 

virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria 

difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, 

quando lhe apareceu num sonho o Anjo do Senhor, que lhe disse: «José, 

filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se 

gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um Filho e tu pôr-Lhe-ás o 

nome de Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus pecados». Tudo isto 

aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do Profeta, 

que diz: «A Virgem conceberá e dará à luz um Filho, que será chamado 

‘Emanuel’, que quer dizer ‘Deus connosco’». Quando despertou do sono, 

José fez como o Anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua esposa.” 

REFLEXÃO | ORAÇÃO | PARTILHA 

À semelhança de Maria e de José, é-nos pedida a capacidade de escuta e de 

discernimento para desvendarmos Deus em cada encontro humano, em 

cada experiência da Natureza que nos toca, em cada aparente acaso, em 

cada desafio, em cada sofrimento… Mas é preciso mais do que isso, acima 

de tudo somos chamados a confiar! Neste tempo que é de espera(-nça), 

deixa-te tocar pelo silêncio e pensa na confiança que depositas no Menino 

que vai nascer. 

Senhor, que sejamos capazes de acolher os projetos que tens para nós 

– mesmo quando eles desorganizam os nossos projetos pessoais – 

com a mesma disponibilidade de José, para que quem não te conhece 

possa ver em nós como é bom confiar em Ti! 

Tarefa – destacar a 1ª imagem e pintar a personagem (pág. 21)  
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Segunda-feira | 23.Dez.2019                                                           

DE MANHÃ, FAÇO UM COMPROMISSO… 

Hoje tento entender quem pensa de maneira diferente da minha. 

*** 

AO FIM DO DIA, PARTILHAMOS… 

“E nós, como nos comportamos com os nossos irmãos, especialmente com 

aqueles que não são cristãos? Somos um impedimento? Levantamos 

obstáculos ao seu encontro com o Pai, ou favorecemo-lo?” (Papa Francisco, 

Audiência Geral de 16 de Outubro de 2019) 

 

… E FALAMOS SOBRE O COMPROMISSO DO DIA E REZAMOS: 

Senhor, ajuda-nos a tomarmos consciência da diversidade, da presença do 

outro, da riqueza do pluralismo. Ajuda-nos a confiar, fazendo-nos próximos 

de Ti, na relação com o outro. Muda o nosso coração arrogante e egoísta 

para um coração generoso capaz de perdoar, de acolher, de ser feliz. 

 

TAREFA PARA OS MAIS PEQUENOS 

Enquanto pintam as palhinhas da manjedoura (4ª semana – segunda-feira), 

pensam se cumpriram o compromisso do dia e dizem: 

“Jesus, obrigado por este dia! Ajuda-me a preparar o meu coração para Ti! 

Amén”  
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Terça-feira | 24.Dez.2019                                                                

DE MANHÃ, FAÇO UM COMPROMISSO… 

Hoje vou encarar o dia com alegria, para que logo o meu coração esteja 

preparado para receber Jesus e eu O possa levar a quem ainda não O 

conhece! Ajudo a preparar a festa da noite de Natal. 

*** 

AO FIM DO DIA, PARTILHAMOS… 

“És pai, avô? Sê santo, ensinando com paixão aos filhos ou aos netos a 

conhecer e a seguir Jesus. E é necessária tanta paciência para isto, para ser 

um bom pai, um bom avô, uma boa mãe, uma boa avó; é necessária tanta 

paciência, e é nesta paciência que chega a santidade: exercendo a 

paciência! És catequista, educador, voluntário? Sê santo tornando-te sinal 

visível do amor de Deus e da sua presença ao nosso lado.” 

(Papa Francisco, Audiência Geral de 19 de Novembro de 2014) 

… E FALAMOS SOBRE O COMPROMISSO DO DIA E REZAMOS 

Pai, está quase a chegar o fim deste tempo de espera e queremos muito que 

Jesus nasça verdadeiramente no nosso coração! Ao contemplarmos a 

Família de Nazaré, pedimos-te para que a nossa família a tenha sempre 

como exemplo na sua humildade e confiança, e que a nossa maneira de 

estar e de ser família, fale de Jesus aos outros! 

TAREFA PARA OS MAIS PEQUENOS 

Enquanto pintam as palhinhas da manjedoura (4ª semana – terça-feira), 

pensam se cumpriram o compromisso do dia e dizem: 

“Jesus, obrigado por este dia! Ajuda-me a preparar o meu coração para Ti! 

Amén”  
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É NATAL!!! 
25.Dez.2019 

 

 

EVANGELHO – Lc 2,1-14 

“Naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto, para ser recenseada 

toda a terra. Este primeiro recenseamento efetuou-se quando Quirino era 

governador da Síria. Todos se foram recensear, cada um à sua cidade. José 

subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de David, 

chamada Belém, por ser da casa e da descendência de David, a fim de se 

recensear com Maria, sua esposa, que estava para ser mãe. Enquanto ali se 

encontravam, chegou o dia de ela dar à luz e teve o seu Filho primogénito. 

Envolveu-O em panos e deitou-O numa manjedoura, porque não havia 

lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região uns pastores que viviam 

nos campos e guardavam de noite os rebanhos. O Anjo do Senhor 

aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz; e eles tiveram 

grande medo. Disse-lhes o Anjo: «Não temais, porque vos anuncio uma 

grande alegria para todo o povo: nasceu-vos hoje, na cidade de David, um 

Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um 

Menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura». 

Imediatamente, juntou-se ao Anjo uma multidão do exército celeste, que 

louvava a Deus, dizendo: «Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 

homens por Ele amados».” 

 

É a noite em que é belo acreditar na luz… Eram muitos a caminhar na noite… 

A noite da espera por Maria e José com as suas questões, os seus medos, 

mas também a sua fé no futuro. A noite da pobreza para os pastores. A 

noite da interrogação para os magos vindos do Oriente. Mas, da noite jorra 

a luz. Uma luz que preenche a espera: “chegaram os dias em que ela devia 

dar à luz”. Uma luz que ilumina os pobres: “a glória do Senhor envolveu-os 
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com a sua luz”. Uma luz que guia os peregrinos: “a estrela que tinham visto 

levantar-se precedia-os”. 

 

Jesus, que a Tua presença no meio de nós traga de novo a 

Paz ao mundo, que o Teu Espírito faça de nós portadores 

de Luz, de Paz e de Alegria! 

Tarefa – destacar e pintar a imagem de Jesus (página seguinte); construir 

o puzzle (imagens de todas as semanas) e colar Jesus no centro. E em 

família criar uma intenção para ser vivida nas próximas semanas. 
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