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1º Domingo do Advento 
- Ano B - 

 
 

TEMA: Velar é ter os olhos bem abertos. 
 

Objectivo: 
Compreender que Deus vem até nós e que esperá-l’O é ter os olhos abertos. 

 
AMBIENTAÇÃO: 
Colocar na parede este Cartaz. Em cada uma das semanas do Advento colocar os elementos 
correspondentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Escolher e preparar o Cantinho da Bíblia�
- uma coroa feita de ramos de pinheiro, com 4 velas que representam as semanas do Advento. A 
primeira vela será acesa no final do encontro, durante a oração final. 

 
1. Sudação  

Cantar “Em nome do Pai… 
E rezar Avé Maria… 
Deus Pai quer-nos ver alegres, com o coração limpo e cheio de paz. Ele dá-nos este tempo como 
um presente. Esse presente chama-se ADVENTO = VINDA.  
Quem vem? Jesus, nosso Salvador, Filho Santo de Deus. Temos, pois, que O esperar com os olhos 
abertos e dar-lhe a melhor das boas-vindas. 
 
 

2. Revisão do compromisso da semana anterior 
Rezámos todas as noites para que cada um de nós 
seja cristão a sério, pessoa sensível ao sofrimento e 
às necessidades dos outros? 

 
3. Actividade  

Numa folhas ou cartolina pintar. recortar, e armar o 
desenho ao lado. 
O que está a fazer o soldado? 
Como é que ele deve estar para vigiar? 
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4. EVANGELHO - Mc 13,33-37 
 
Muito atentos, vamos agora escutar o Evangelista S. Marcos: 
 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis quando 
chegará o momento. Será como um homem que partiu de viagem: ao deixar a sua casa, deu plenos 
poderes aos seus servos, atribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, 
portanto, visto que não sabeis quando virá o dono da casa: se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do 
galo, se de manhãzinha; não se dê o caso que, vindo inesperadamente, vos encontre a dormir. O que 
vos digo a vós, digo-o a todos: Vigiai!"  Palavra da salvação 

5. Reflexão  
 - Porque é que Jesus nos diz que temos de vigiar e estar atentos? 
 - Quem será o “Dono da casa” que se pode apresentar a qualquer hora? 
 - O que é que nós temos de fazer para estarmos preparados quando o Senhor chegar? 
 

6. Iluminação  
Nós, ao fazermos a actividade de hoje, construímos uma fortaleza com um vigilante. 
Os vigilantes devem estar alerta, com os olhos abertos para avisar quando há perigo e Jesus diz-nos 
para sermos assim. Estar vigilantes, é defender-nos das coisas más que nos podem acontecer, 
defendermo-nos das coisas más que podeemos fazer… não estudar, bater em alguém, não ajudar 
os pais, etc. À medida que crescemos também deve aumentar a nossa vigilância. Cada ano de vida 
é um presente de Deus. Nós nunca sabemos quando ficamos doentes ou quando vamos morrer… 
por isso devemos sempre estar com o coração aberto à espera do Senhor. A vigilância também nos 
ajuda a dar conta da situação em que vivem outras pessoas que moram ao nosso lado; que têm 
fome, que estão abandonados, que são vítimas de violência, guerras, mulheres maltratadas, 
crianças injustiçadas, droga e muitos outros vícios. Por isso, nós que somos cristãos e, ainda por 
cima, andamos na catequese, não podemos ficar indiferentes às coisas que acontecem à nossa 
volta. Se sabemos que há jovens que para estudar no Seminário, precisam da nossa ajuda, então 
nós devemos fazer alguma coisa. Temos de encher o nosso mealheiro para que eles não passem 
necessidades. 
 

7. Celebração 
Vamos ler a 1ª mensagem, vamos ouvir o recado do Profeta Isaías (acender a vela da coroa): 
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 “Bolsa 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 
 
Breves palavras sobre a Mensagem e cantar o Pai Nosso. 
 

8. Compromisso  
Vou conversar com os meus pais, fazer o cantinho da bíblia na minha casa, entregar-lhes a 1ª  
mensagem e, todas as noites, acender uma vela junto à Bíblia e rezar o salmo 42(41). 
 
 
 



����������	�
��������������������
��

�������������������������������������

�

 
 

 

EUCARISTIA 
 
Intervenientes: 

� Acolhimento (distribuição do FAROL): 

1-     3- 

2-     4- 

� 1ª Leitura: 5-  

� Salmo: 6-  

� 2ª Leitura: 7–  

� Acender 2 velas na coroa (na aclamação): 8- 

� Depois da homilia benzer as imagens e um vai colocar a imagem de S. José no 

Presépio: 9- 

� Oração dos fieis: 

10-     11- 

� Ofertório 

Levar uma lanterna que ao ser apresentada à Assembleia um leitor diz: 

Nós vos apresentamos Senhor, esta lanterna acesa. Simboliza o nosso desejo 

de estar vigilantes, como sentinelas à espera de Jesus, que virá. 

Depois vai colocá-la no presépio. 

Lanterna: 12- 

Leitor: 13- 

 

� Acção de Graças (leitura das mensagens: 

14-      15-  
 

 

 

NOTA 1 – Levar as imagens de S. José para serem benzidas. 

NOTA 2  – No final da missa, com ordem, vão buscar as mensagens às caixas das Mensagens 

NOTA 3 – Alguns do grande grupo vão começar a fazer o presépio na igreja 

 

 


