
 
         

O Advento é, para nós cristãos, um tempo de preparação para acolher no 
nosso íntimo a alegria da vinda de Jesus. A Sua vinda “refaz o coração, a 
alma, a vida, a esperança, o caminho”, afirma o Papa Francisco. Neste 
tempo do Advento, acrescenta Francisco, “somos chamados a ampliar o 
horizonte do nosso coração e a nos deixarmos surpreender pela vida” e 
“para isso, é preciso aprender a não depender de nossas seguranças, 
porque o Senhor vem na hora que não imaginamos. Vem para nos 
conduzir a uma dimensão mais bonita e maior.” 
 

Jesus, neste Natal quero receber-Te com um coração novo 
 

Neste Advento, somos convidados a 
fazer uma caminhada que tem como 
propósito fazer nascer um coração 
novo, alegre, misericordioso e 
humilde, capaz de acolher toda a 
força do amor de Deus que vem até 
nós.  
 

- Esta campanha é uma proposta das Paróquias da Lombada e de Santa 
Cruz para as crianças e adolescentes da catequese. 
- Cada semana do advento apresenta uma atitude para refletir. As atitudes 
são escolhidas de acordo com a liturgia de cada domingo. 
- Ao longo das quatro semanas propomos um conjunto de atividades a 
realizar nas salas da catequese e em família.  
- Em casa, os catequizandos deverão fazer, com a família, a coroa do 
advento, o presépio e a árvore de Natal. 
- Todos nós, catequistas, catequizandos e paroquianos, somos convidados 
a trazer, durante o tempo do Advento, bens alimentares para as famílias 
carenciadas da nossa paróquia. Nos cabazes, a entregar a cada família, irá 
um marcador com uma mensagem escrita por cada grupo da catequese.  
 
*Esta campanha é uma adaptação da campanha “Jesus, neste Natal quero receber-Te 
com um coração novo” da Diocese de Portalegre e Castelo Branco.  
**As imagens em forma de marcadores foram retiradas da campanha “Onde está o teu 

irmão” de 2017, da Diocese de Aveiro. 
 *** Capa do livro da autoria de José Marques.                



1ª Semana do Advento 
“Somos todos obra de Deus” 

 

RENASCER 
- nascer de novo, tempo novo… 
 

Como? 
- Em novos gestos de atenção com os outros; 
- de acolhimento e escuta à palavra de Deus 
(na catequese e na missa);  
- de disponibilidade para fazer o que for 
preciso sem resmungar. 
 

Atividades: 
- Escreve numa bola de natal, a palavra renascer para colocar num lugar 
de destaque no teu quarto ou na sala. 
- Ao chegar a casa, explica aos teus pais a razão e o significado desse 
gesto. 

- Acende a vela verde da coroa do advento. 

- No Natal, coloca a bola na árvore de Natal (ou verdura), junto do 
presépio. 
 

Na sala da catequese – ajuda a pintar o desenho que está no marcador e 
escreve com os teus colegas uma mensagem de Natal.  
 

Oração:  
Senhor nosso Deus, és nosso Pai e nós o barro de quem és o oleiro. Somos 
todos obra das tuas mãos. Toma este barro que nós somos, e molda em 
cada um de nós um novo coração que saiba acolher-Te, em Jesus que vem.  
Glória ao Pai e ao Filho... 

 
 

 
 
 
 
 

2ª Semana do Advento 
“Mostrai-nos a Vossa misericórdia” 

 
RECOMEÇAR 

- caminhar numa vida nova… 
 

Como? 
- No cuidado em arrumar tudo melhor, cada 
coisa no seu lugar; 
- no manter os locais limpos e não deitar 
nada no chão; 
- no limpar o que tiver sujado; 
- no ajudar nas limpezas da casa… 
 

Atividades:  
- Numa fita, escreve a palavra recomeçar e faz um laço, onde se leia bem a 
palavra escrita. Coloca o laço como ornamento num cantinho especial da 
tua casa. 
- Em casa, explica aos pais a razão e o significado desse gesto. 

- Acender a vela roxa da coroa do advento. 

- No Natal, coloca o laço na árvore de Natal (ou verdura) junto do presépio. 
 

Na sala da catequese – ajuda a pintar o desenho que está no marcador e 
escreve com os teus colegas uma mensagem de Natal.  
 

Oração:  
Senhor, ansiamos pela Tua presença no meio de nós. Queremos criar laços 
de amizade com todos e contamos conTigo. Para isso, ajuda-nos a limpar 
o nosso coração, fazendo esforço por termos tudo limpo. Porque 
queremos receber-Te com um coração novo.  
Glória ao Pai e ao Filho… 

 

“O que procuram?  

O que busca o vosso coração?” 

 

Papa Francisco 

“O importante é que não tenha um coração duplo, mas 

um coração simples, unido.” 

 

Papa Francisco 



3ª Semana do Advento 
“Vivei sempre alegres!” 

 

RECONHECER 

- os defeitos pessoais; 
- os bens que não merecemos. 
 

Como? 
- Pedir desculpa a alguém com quem não 
se foi muito simpático; - aceitar o perdão 
de quem vier oferecê-lo; 
- ser mais acessível; 
- manifestar mais ternura e compreensão. 
 

Atividades:  
- Escreve a palavra reconhecer numa estrela e coloca-a num lugar de 
destaque.  
- Explica aos teus pais o sentido da estrela e seu significado. 
- Para os adolescentes: envia uma mensagem aos teus amigos por SMS a 
manifestar as atitudes acima referidas 

- Acende a vela vermelha da coroa do advento. 

- No Natal, coloca a estrela na árvore de Natal. 
 

Na sala da catequese – ajuda a pintar o desenho que está no marcador e 
escreve com os teus colegas uma mensagem de Natal. 
 

Oração:  
Jesus, ajuda-nos a reconhecer-Te em todos os que vêm ao nosso encontro 
e nos fazem bem. Limpa o nosso coração com a Tua ternura e ensina-nos 
a acolher a todos, preparando-nos para Te acolher a Ti, no Natal.  
Glória ao Pai e ao Filho… 

 

4ª Semana do Advento 
“Manifestou-se a bondade de Deus para 

toda a humanidade” 

 

RECEBER 

- tudo o que nos acontece como dom de Jesus. 
 

Como? 
- Aceitar o que nos custa, como algo que Deus 
nos envia para nos tornar fortes; 
- acolher aquele de quem não gostamos tanto; 
- ajudar quem necessita de ajuda;  
- partilhar alguma coisa que se tenha; 
- fazer alguma coisa que torne alguém mais feliz. 
 

Atividades:  
- Faz um coração em cartolina (ou noutro material) e escreve nele a 
palavra receber, para colocar no local da casa onde se recebem as visitas. 
- Explica em casa aos pais o significado do sinal do coração e do gesto.  

- Acende a vela branca da coroa do advento. 

- No Natal, coloca o coração no lugar da manjedoura, no presépio, bem 
junto de Jesus. 
 

Oração: 
Senhor, estamos ansiosos, como Maria, a tua Mãe, para Te acolher. 
Queremos acolher-Te no coração, nos nossos comportamentos e desejos. 
A nossa alegria é grande, porque Tu vens para nos ajudar a ser felizes. 
Esperamos - Te com amor. 
Glória ao Pai e ao Filho… 

 

 

“Nós vamos por este caminho para encontrar o Senhor. O natal 

é um encontro! E nós caminhamos para encontrá-lo com o 

coração...” 

 

Papa Francisco 

“Como está teu coração hoje? Está em paz? Se não está em 

paz, antes de falar de paz, coloca o teu coração em paz.” 

 

Papa Francisco 



MENSAGEM DO SENHOR PADRE 
 

Meus amigos, 

Tal como nos anos anteriores, a nossa paróquia apresenta uma vez mais, 

uma proposta de dinâmica para o Advento e Natal. Este ano somos 

convidados a receber Jesus num coração novo.  

Ter um coração novo é o desejo de ter uma vida nova, com os valores e 

ações de Deus, que vem ao nosso encontro num pobre menino, para nos 

enriquecer na sua pobreza!  

Ter um coração novo é deixar os nossos comodismos e sonhar com um 

mundo melhor, ao jeito de Deus. 

Ter um coração novo é escutar a voz de Deus e como Maria dizemos sim 

ao Seu projeto de amor e vida.   

Por isso, deixemo-nos moldar por esta novidade de Deus, que é rico de 

misericórdia e aproveitemos para fazer esta limpeza interior do coração, 

neste tempo do Advento, para que Jesus possa nascer de novo e que nos 

transforme de modo a vivermos numa comunidade mais justa, solidária e 

fraterna. Na verdade, o amor a Jesus conduz-nos ao presépio de Belém, 

mas este caminho só poderá ser realizado na bondade, na alegria e na 

misericórdia, reconhecendo que somos todos obra de Deus e chamados a 

levar ao mundo a esperança, a paz e a alegria do Evangelho. 

  

Boa caminhada! 
 

Padre Hélder 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


