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CAMPANHA DO ADVENTO AO NATAL 
MENSAGENS DE NATAL 

 
Cristo Rei – O Mealheiro “Bolsa Seminarista” a ser apresentado no Ofertório (Sinal de início da 

Campanha). 
1º Domingo de Advento – A Mensagem de Isaías 
2º Domingo de Advento – A Mensagem de João Baptista 
3º Domingo de Advento – A Mensagem de S. Paulo 
4º Domingo de Advento – A Mensagem do Anjo Gabriel 
Natal – Levar uma prenda ao Menino ( 
Sagrada Família – Bênção das famílias 
Epifania – Carta e apresentação do produto dos mealheiros e compromisso para continuar a 
recolha de fundos “Bolsa Seminarista” 
 
Colocar na Igreja duas Caixas de Mensagens, uma para as crianças (1º ao 5º) e outra para os 
adolescentes (6º ao 10º). 
 
DINÂMICAS: 

� Na Igreja, no final da Missa, cada criança e adolescente vai às caixas das mensagens e tira 
uma mensagem para levar para casa e dar aos pais. 

� No 1º Domingo do Advento trazer a imagem de S. José para benzer, no 2º a imagem de 
Nossa Senhora, no 3º a imagem do pastor e no 4º a imagem do Menino Jesus 

� Na Catequese, em cada Domingo falar da mensagem e explorar o seu conteúdo (últimos 15 
a 20 minutos) e… 
 
CRIANÇAS 
a) 1º Domingo – Escolher e preparar o Cantinho da Bíblia 
b) 2º Domingo – Pôr uma flor junto da Bíblia 
c) 3º Domingo – Acender uma vela junto da Bíblia 
d) 4º Domingo – Fazer uma entrada solene com a Bíblia na Missa 
e) Domingo da Epifania – Apresentar os mealheiros no ofertório 
 
ADOLESCENTES 
a) 1º Domingo – Escolher e preparar o Cantinho da Bíblia 
b) 2º Domingo – Pôr uma flor junto da Bíblia e passar um vídeo sobre os seminários 
c) 3º Domingo – Acender uma vela junto da Bíblia e organizar uma recolha de bens para 

os seminários (batatas, arroz, ….) 
d) 4º Domingo – Fazer uma entrada solene com a Bíblia na Missa 
e) Domingo da Epifania – Apresentar os mealheiros e bens no ofertório 

 
CRIANÇAS 

1ª mensagem 
Olá! 
«Oh se rasgásseis os céus e descêsseis» (Is 63, 19b). 
Como o desejei tanto naqueles tempos...  
Quem dera que dos céus viesse Deus até junto de nós! 
Quero desejar-te um bom tempo de Advento! 
Que desejes tanto que Deus se torne presente na tua vida 
como eu o desejei tantos anos antes de Jesus nascer. 
E que a alegria de saberes 
que, em Jesus, Deus rasgou os céus e desceu para junto dos homens 
te faça sentir a vontade de ajudar outros jovens 
a poderem conhecer Jesus como seminaristas.  
É para isso que recebeste o mealheiro “Bola Seminarista”! 
Pede aos teus pais que te ajudem a procurar na Bíblia o Salmo 42 (41), 
E façam dele a oração de uma das noites desta semana. 
É um Salmo que fala desta vontade de encontrar Deus. 
Bom Advento! 
Profeta Isaías 
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2ª mensagem 
Olá! 
«Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, 
diante do qual eu não sou digno de me inclinar 
para desatar as correias das suas sandálias» (Mc 1, 7).  
Vai chegar! É preciso prepararmo-nos para o receber!  
Temos de acolher muito bem quem é tão importante! 
Quando eu estava no deserto,  
dizia às pessoas o que elas precisavam de fazer 
para se prepararem melhor para receber o Salvador...  
Agora digo-te também a ti:  
prepara-te bem para acolher Jesus.  
Vou deixar-te uma pergunta para responderes: 
O que podes fazer para te preparares melhor para receber Jesus? 
Escreve o que decidiste para não te esqueceres nunca! 
Bom Advento! 
João Baptista 
 
3ª mensagem 
Graça e Paz! 
«Vivei sempre alegres, orai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias» (1Tes 5, 16). 
Como eu gosto de te ver alegre!  
Foi para te ajudar a viver alegre 
que percorri tantos lugares para anunciar a maior de todas as alegrias,  
aquela que estamos tão próximos de celebrar no Natal:  
Jesus é Deus connosco! 
Há uma pessoa que viveu esta alegria de uma forma especial:  
Maria, a mãe de Jesus.  
Convido-te a pedires ajuda aos teus pais  
e a fazer do texto que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículos 46 a 55,  
a tua oração numa das noites desta semana. 
Depois, pensa em todas as coisas boas que tens:  
a tua vida, a tua família, os teus amigos,  
o Natal que se aproxima e em que vais celebrar o nascimento de Jesus...  
e agradece a Deus porque tudo o que te faz viver na alegria. 
É quase Natal! Vive na alegria, 
São Paulo 
 
4ª mensagem 
Salvé! 
«O Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus» (Lc 1, 35): 
Foram as palavras que disse a Maria.  
E quando Ela se dispôs a ser a Mãe de Jesus,  
a Palavra de Deus tornou-se uma criança que nasceu 
e partilhou a Mensagem de Deus com os homens de todos os tempos. 
Eu trouxe uma boa notícia que alegrou Maria, 
e continuou a alegrar tantas e tantas pessoas até hoje! 
Na Bíblia, continuas a poder encontrar esta Palavra que é sempre uma boa novidade para ti! 
Convido-te a seres como eu, 
a seres também um «anjo» que leva uma mensagem de alegria, de paz e de amor aos outros:  
escreve um postal de Natal aos teus pais com uma frase da Bíblia. 
Não temas, 
Anjo Gabriel 
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ADOLESCENTES 
1ª mensagem 
Porquê, Senhor, nos deixas extraviar dos teus caminhos? 
Porque permites que o nosso coração se endureça para não te respeitar? 
Volta-te para nós, por amor dos teus servos, e das tribos da tua herança! 
Por que razão o tirano se apodera do teu povo santo,  
e os nossos inimigos pisam o teu santuário? 
Somos, desde há muito, um povo que Tu não governas,  
que não é designado pelo teu nome. 
Quem dera que rasgasses os céus e descesses,  
derretendo os montes com a tua presença. (Isaías 63, 17-19) 
Isaías foi um profeta que soube olhar o mundo à sua volta  
e interpretá-lo à luz da Palavra de Deus.  
Sensível à realidade, alertou para a necessidade das pessoas se abrirem a Deus 
exprocurarem um caminho novo para as suas vidas. 
Outros profetas, ao longo da história,  
souberam ser «porta vozes» de Deus,  
acolhendoxa Palavra, lendo a realidade à luz desta Palavra,  
denunciando o que ia contra a vontade de Deus,  
e propondo caminhos de renovação.  
Ainda hoje há profetas... mais, também tu podes (e deves) ser profeta! 
Uma pequena tarefa:  
procura saber o nome dos 4 «profetas maiores» e porque são assim chamados. 
Do teu amigo 
Teófilo 
 
2ª mensagem 
Na sua pregação, [João Baptista] dizia: 
«Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu,  
diante do qual eu não sou digno de me inclinar 
para desatar as correias das suas sandálias.  
Eu baptizo-vos na água, mas Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo» (Marcos 1, 7-8) 
João Baptista aparece nos Evangelhos  
como aquele que prepara o caminho para a chegada de Jesus.  
Por isso é uma figura importante deste tempo de Advento,  
um tempo que nos prepara para acolher Aquele que João reconhece como «mais forte»  
e que vem baptizar-nos com o Espírito Santo. 
O dia do Baptismo é um dia muito importante para todo o cristão.  
Nesse dia acolhemos Jesus Cristo que nos baptiza no Espírito Santo  
e nos torna filhos de Deus. 
Sabes o dia em que foste baptizado? 
João fala de quem vai chegar depois dele e é «mais forte».  
O Evangelho de São Marcos apresenta depois a acção de Jesus a provar isso mesmo.  
Lê o capítulo 1 deste Evangelho  
e enumera tudo aquilo que Jesus faz e em que revela ser «mais forte» que João. 
Do teu amigo 
Teófilo 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catequese – 2008/2009�
 

 
 
 
 

3ª mensagem 
Vivei sempre alegres, orai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias,  
pois é esta a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus.  
Não apagueis o Espírito, não desprezeis os dons proféticos;  
mas avaliai tudo, conservando o que for bom. 
Afastai-vos de toda a espécie de mal.  
O Deus da paz vos santifique totalmente, 
para que todo o vosso ser – espírito, alma e corpo –  
se conserve irrepreensível para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo.  
É fiel Aquele que vos chama 
 e cumprirá as suas promessas. (1Tes 5, 16-24) 
Para se tornar um anunciador de Jesus Cristo,  
São Paulo teve uma vida que passou por várias etapas 
até se tornar um alegre apóstolo da Palavra de Deus.  
Depois de ter visto a alegria que é conhecer e viver como discípulo de Jesus 
a sua vida nunca mais foi a mesma! 
Procura saber e escreve os principais momentos da vida de São Paulo:  
as principais etapas da sua vida, aquilo a que se dedicou...  
E quantas e quais as cartas que escreveu. 
Do teu amigo 
Teófilo 
 
 
 
4ª mensagem 
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». (Lucas 1, 30-33) 
O Anjo veio anunciar uma boa notícia a Maria: 
ela seria a Mãe de Jesus! 
Os Evangelhos contam-nos, depois, 
 como Jesus se torna esta Boa Nova para todas as pessoas. 
Ele continua a ser uma novidade surpreendente 
para quem decide abrir o seu coração a Jesus.  
No Natal celebramos o início desta novidade:  
Deus que vem viver connosco. 
Este Natal tens também o desafio de seres um «anjo» 
que leva uma mensagem de alegria, de paz e de amor aos outros:  
escreve um postal de Natal aos teus pais ou a algum amigo 
com uma frase do Evangelho. 
Entretanto, procura também saber quantos são os Evangelhos,  
quais deles são chamados «sinópticos» 
e porque é que têm este nome. 
Do teu amigo 
Teófilo 
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CARTA A ENTREGAR NA EPIFANIA - CRIANÇAS 
Olá! 
Ao longo da minha vida, vivi tantas coisas maravilhosas! 
Foi uma aventura tão bonita ser a mãe de Jesus:  
vê-l’O crescer, aprender, tornar-se adulto.  
E procurar ser a melhor mãe para o Filho de Deus... 
É verdade que não encontras muitas palavras minhas nos Evangelhos.  
Não eram as minhas palavras que eram importantes... 
Muitas vezes ficava em silêncio. 
Escutava. Guardava no meu coração o que via, ouvia, e sentia.  
Por isso se diz no Evangelho que eu «guardava todas estas coisas,  
ponderando-as no coração» (Lc 2, 19. 51). 
Dentro de mim foi crescendo a certeza 
de que o meu filho era a Palavra que vale a pena escutar e guardar.  
Foi o que fiz, não para guardar Jesus apenas para mim, 
mas para O partilhar, para O dar a conhecer aos outros.  
Muitas palavras se disseram sobre Ele.  
Mas o mais importante é escutá-lo a Ele,  
porque é Ele quem revela e torna presente Deus na terra! 
Vou fazer-te um convite.  
Esta Palavra que é Jesus, 
que eu guardei em mim para o poder partilhar,  
é a mesma que podes guardar em ti para partilhares também. 
A campanha da Bolsa Seminarista 
é para te ajudar a viver com esta vontade de partilhar a Palavra 
ajudando às despesas coma formação de um seminarista 
e, mais tarde, como padres, 
ajudarem outras crianças a conhecer o meu Filho Jesus. 
Eu agradeço este teu gesto 
porque assim também estás a ajudar o meu filho Jesus. 
Obrigada, e que a Palavra permaneça em ti, 
 
Maria 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catequese – 2008/2009�
 

 
 
 
 

CARTA A ENTREGAR NA EPIFANIA - ADOLESCENTES 
Olá! 
Ao longo do Advento escrevi-te algumas mensagens.  
Mas ainda não me tinha apresentado. 
Aproveito este momento para o fazer. 
Chamo-me Teófilo.  
São Lucas escreveu o seu Evangelho dirigido a mim. 
Podes ver isso no princípio desse texto (Lc 1, 3).  
O meu nome significa «amigo de Deus».  
Quer dizer que, tal como a mim, também a ti, 
e a todos os «amigos de Deus», é dirigido este Evangelho! 
São Lucas escreveu uma coisa muito bonita sobre Maria, a Mãe de Jesus. 
Diz que Ela «guardava todas estas coisas, ponderando-as no coração» (Lc 2, 19. 51). 
Ela compreendeu que Jesus era muito mais que apenas o seu Filho. 
Sabia que Ele era a Palavra de Deus para todos os homens.  
E se conservava e ponderava no seu coração, 
era para poder partilhá-l’O com todos nós. 
Na Bíblia, podemos também nós encontrar a Palavra Deus.  
Ela é uma «carta» que Deus nos escreve. 
Nela podemos encontrar sempre uma novidade para a nossa vida, 
podemos acolhê-la, meditá-la, vivê-la e partilhá-la. 
Tu tens facilidade em encontrar a Palavra de Deus, 
na Bíblia ou nos catecismos, nas celebrações e na catequese, em casa ou na igreja.  
Temos catequistas, temos um padre que nos ajuda a fazer este caminho de fé. 
É preciso que continue a haver jovens que queiram seguir o caminho do Evangelho 
e dizer sim a Deus para O servir junto das crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. 
Se ao longo do Advento foste convidado a reunir bens para entregar nos seminários 
e a recolher fundos para a Bolsa Seminarista 
foi para que seja possível a que muitos jovens 
que não têm possibilidades de frequentarem o Seminário. 
Maria, a Mãe de Jesus, não guardou o seu Filho só para si.  
Deu-O a todos nós. 
E os padres ajudam Cristo a chegar a todas as pessoas. 
Obrigado pelo teu trabalho a reunir os bens e o dinheiro. 
Obrigado por quereres, como eu, ser Teófilo, «amigo de Deus». 
 
Com amizade 
Teófilo 
 


