Quem abrirá o caminho à LUZ
oferecida por Deus?
Quem será o seu mensageiro?
«Eis que envio o meu mensageiro»
diz o Senhor.
Anuncia: «Boa Nova!
Eis o vosso Deus! Ele é a LUZ!»
Senhor Jesus,
quero caminhar ao teu encontro,
quero acolher-te no meu dia-a-dia.
Com a tua ajuda serei o teu mensageiro,
para que, à minha volta,
os meus amigos reconheçam
que Tu és a Luz de Deus vinda a este mundo!

Mensageiros da luz

Leitura: 2 Pedro 3, 8 - 14
Leitura da Segunda Epístola de São
Pedro
Há uma coisa, amigos, que não deveis esquecer: para o Senhor, um dia é
como mil anos, e mil anos são como um dia. O Senhor não se esquece do
cumprimento da sua promessa, como alguns pensam; é que Deus tem
muita paciência para convosco, porque não quer que ninguém se perca,
mas que todos consigam converter-se.
O dia do Senhor vai chegar de repente. Por isso devem ter uma vida de
santidade e piedade enquanto esperam, para mais depressa acontecer a
vinda do Dia de Deus.
O que nós esperamos, conforme a sua promessa, são novos céus e nova
terra, onde habitará a justiça.

Evangelho: Mc 1, 1 - 8
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Marcos
Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Disse o profeta Isaías:
- Vai chegar um mensageiro antes de Jesus, para preparar o Seu caminho.
Ele vai gritar bem alto no deserto: Preparai o caminho do Senhor e abrilhe estradas bem largas.
E foi assim que João Baptista apareceu no deserto a ensinar às pessoas o
que era o Baptismo. Todas as pessoas da Judeia e todos os habitantes de
Jerusalém iam à sua procura, ouvir o que ele ensinava. Eles confessavam
os seus pecados e João baptizava-os no rio Jordão.
João vestia-se com uma pele de camelo, usava um cinto de couro e comia
gafanhotos e mel silvestre. E ensinava assim:
- Depois de mim, vai chegar Alguém mais forte do que eu. E eu nem
sequer sou digno de me baixar para desatar as suas sandálias. Eu baptizeivos com água, mas Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo.

-

Substitui os símbolos pelas respectivas letras para encontrares uma
mensagem que nós mensageiros da luz, devemos transmitir.

ESTA SEMANA, VAMOS CONTINUAR A NOSSA PREPARAÇÃO PARA O NATAL.
SOMOS MENSAGEIROS DA LUZ, POR ISSO O NOSSO EXEMPLO DEVE LEVAR A
LUZ DE JESUS AOS OUTROS.
A MENSAGEM DO EVANGELHO DESTE DOMINGO É: PREPARAI O CAMINHO DO
SENHOR…(MARCOS 1, 1-8)
O DESAFIO DA SEMANA: VAMOS CUIDAR BEM DE NÓS, FAZER O QUE DEVEMOS (
O QUE GOSTAMOS E O QUE NÃO GOSTAMOS), AJUDAR EM CASA, NA ESCOLA, NA
IGREJA...
SE CORRESPONDERES AO DESAFIO E FIZERES O QUE TE É PROPOSTO, PINTAS
AS VELAS E O CAMINHO DA SEMANA CORRESPONDENTE (SEGUNDA SEMANA
DO ADVENTO), NO CARTAZ NA PARTE DE TRÁS DOS XAVIERINHOS.

ADVENTO 2017
ESPERANDO O PRESENTE DE DEUS

Os meninos do 4º Ano da Catequese da nossa Paróquia tiveram neste
sábado, 02 de Dezembro, a Festa da Palavra, na Missa das 18h30.
No final da Missa, receberam a Bíblia das mãos do Pe. Marcos, perante
pais, familiares e comunidade paroquial.
A partir de agora, vão começar a utilizar a Bíblia na Catequese, por já
terem idade para aprenderem a consultá-la.
MUITOS PARABÉNS a todos!!!

