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VIGIAI
Carlo Acutis morreu no dia 12 de outubro de

2006, vítima de leucemia, com 15 anos de

idade. Foi beatificado em outubro de 2020.

Apesar de ter partido para Deus com 15 anos,

teve tempo para deixar o perfume de Deus no

mundo. Neste advento, vamos conhecê-lo

melhor, criando um calendário baseado numa

proposta do Corpo Nacional de Escutas. Neste

advento, além dos desafios propostos pelo

calendário, poderemos conhecer melhor este

jovem beato da Igreja.

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!».

(Mc 13, 33-37)

I DOMINGOI DOMINGO29/1129/11

Na história de Natal, estavam todos distraídos.

Apenas Maria, José e os pastores estavam a vigiar.

Carlo Acutis, tal como nós, vivia rodeado de

manipulação, anúncios, barulho. Ele soube fazer

silêncio e encontrar-se com Deus. Ele viveu em

vigilância, atento.

E tu? Como te encontras na tua vida?

Vamos dar luz à vida? Escolhe 4 velas, inspira-te e

constrói uma coroa de advento...

em cada domingo, acendes uma vela diferente. Se

quiseres, podes seguir o esquema proposto na

última página...

Na noite de Natal, terás muita luz!



PREPARAI
Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. 

 Está escrito no profeta Isaías: «Vou enviar à tua

frente o meu mensageiro, que preparará o teu

caminho. Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o

caminho do Senhor, endireitai as suas veredas’».

Apareceu João Baptista no deserto, a proclamar um

baptismo de penitência  para remissão dos

pecados. Acorria a ele toda a gente da região da

Judeia e todos os habitantes de Jerusalém e eram

baptizados por ele no rio Jordão, confessando os

seus pecados. João vestia-se de pêlos de camelo,

com um cinto de cabedal em volta dos rins, e

alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E, na

sua pregação, 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».

(Mc 1, 1-8)

II DOMINGOII DOMINGO06/1206/12

Carlo Acutis procurava a confissão e a

eucaristia com muita regularidade. Ele queria

ter a certeza que vivia de acordo com o plano

de Deus. Sabia que o seu corpo era templo do

Espírito Santo. Carlo era um jovem que

partilhava a sua fé com os amigos, muitos

deles não crentes.

E tu? Que tens feito?

"Preparai o caminho do Senhor!" Como tens

preparado o tempo do Natal? Estás a dedicar

mais tempo a Jesus?

Esta semana propomos que comeces a

construção do presépio de tua casa. E não te

esqueças de deixar um espaço para Jesus na

tua vida.



LUZ
Apareceu um homem enviado por Deus, chamado

João. Veio como testemunha, para dar testemunho

da luz, a fim de que todos acreditassem por meio

dele. Ele não era a luz, mas veio para dar

testemunho da luz. Foi este o testemunho de João,

quando os judeus lhe enviaram, de Jerusalém,

sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: «Quem

és tu?». Ele confessou a verdade e não negou; ele

confessou: «Eu não sou o Messias». Eles

perguntaram-lhe: «Então, quem és tu? És Elias?».

«Não sou», respondeu ele. «És o Profeta?». Ele

respondeu: «Não». Disseram-lhe então: «Quem és

tu? Para podermos dar uma resposta àqueles que

nos enviaram, que dizes de ti mesmo?». Ele

declarou: «Eu sou a voz do que clama no deserto:

‘Endireitai o caminho do Senhor’, como disse o

profeta Isaías». Entre os enviados havia fariseus

que lhe perguntaram: «Então, porque baptizas, se

não és o Messias, nem Elias, nem o Profeta?». João

respondeu-lhes: «Eu baptizo na água, mas no meio

de vós está Alguém que não conheceis: Aquele que

vem depois de mim, a quem eu não sou digno de

desatar a correia das sandálias». Tudo isto se

passou em Betânia, além do Jordão, onde João

estava a baptizar. 

(Jo 1, 6-8.19-28)

III DOMINGOIII DOMINGO13/1213/12

Carlo Acutis foi filho de pais agnósticos. Mas,

isso não foi impeditivo para ele desejar

conhecer Jesus, ser luz na vida dos pobres da

sua cidade e criar um site sobre milagres

eucarísticos!

E tu? Que desculpas tens para não servir, para

não dar luz e esperança aos outros?

Esta semana, procura no Pingo Doce as velas

Cáritas. Ao comprar, estas a ajudar.

Também podes contribuir no Projeto de Deus

que a Paróquia de Palhais/Santo António está a

viver. Online (paroquia.pt/dar) ou nas igrejas,

agradecemos a tua generosidade!



FAÇA-SE
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». 

(Lc 1, 26-38)

IV DOMINGOIV DOMINGO20/1220/12

Graças a um caráter sorridente e amistoso, Carlo

Acutis relacionava-se facilmente com os seus

contemporâneos. Era um adolescente normal, que

tinha de partilhar a fé com os outros; não podia

guardar para si a Beleza de Deus. Então, usava os

instrumentos que tinha (o computador, a internet)

para propagar as boas notícias, o Evangelho.

E tu? Como usas a internet, as redes sociais? Que

comentários fazes, que fotos publicas?

O que é que Deus sonha para a tua vida? Estás

atento ao Seu plano?

E na tua vida? Quem são os anjos? O que vais

recordar da série Anjos, vivida neste advento?

Podes recordar os episódios em paroquia.pt/anjos



NÃO TEMAIS
Naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto,

para ser recenseada toda a terra. Este primeiro

recenseamento efectuou-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». 

(Lc 2, 1-14)

NATALNATAL 25/1225/12

A presença dos anjos ao longo da história mostra-nos

que Deus não se esquece do seu povo. Os anjos

protegem-nos e acompanham-nos ao longo da vida. E,

apesar de não sermos anjos, podemos ter

comportamentos de anjos!

Numa noite escura, um grupo de pastores,

condenados a uma vida dura e complicada, viram o

céu ficar iluminado. "Tenho uma notícia para TODO o

povo", TODO significa TODO. Ou seja, não é só para as

pessoas que costumam ir à missa.

Como vais partilhar com os outros esta boa notícia?



CRESCIA
Ao chegarem os dias da purificação, segundo a Lei

de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém,

para O apresentarem ao Senhor. Cumpridas todas

as prescrições da Lei do Senhor, voltaram para a

Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o

Menino crescia, tornava-se robusto e enchia-Se de

sabedoria. E a graça de Deus estava com Ele. 

(Lc 2, 22.39-40)

SAGRADASAGRADA
FAMÍLIAFAMÍLIA27/1227/12

Carlo Acutis respeitava muito os seus pais. Rezava

por eles. Apoiava-os. Estava a seu lado. Graças à

perseverança, os pais começaram a acreditar e

seguir Jesus.

A sua morte, aos 15 anos, apesar de provocar dor

nos pais, não foi motivo para eles duvidarem do

amor de Deus. Pelo contrário...

Hoje, reza pela tua família. Agradece. Perdoa.

Apoia. Diz palavras de encorajamento. E diz a Deus

"faça-se em mim segundo a Tua vontade".



VIMOS A
ESTRELA

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias

do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns

Magos vindos do Oriente. «Onde está –

perguntaram eles – o rei dos judeus que acaba de

nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e

viemos adorá-l’O». Ao ouvir tal notícia, o rei

Herodes ficou perturbado e, com ele, toda a cidade

de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos

sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes

onde devia nascer o Messias. Eles responderam:

«Em Belém da Judeia, porque assim está escrito

pelo Profeta: ‘Tu, Belém, terra de Judá, não és de

modo nenhum a menor entre as principais cidades

de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o Pastor

de Israel, meu povo’». Então Herodes mandou

chamar secretamente os Magos e pediu-lhes

informações precisas sobre o tempo em que lhes

tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém

e disse-lhes: «Ide informar-vos cuidadosamente

acerca do Menino; e, quando O encontrardes, avisai-

me, para que também eu vá adorá-l’O». Ouvido o rei,

puseram-se a caminho. E eis que a estrela que

tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou

sobre o lugar onde estava o Menino. Ao ver a

estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa,

viram o Menino com Maria, sua Mãe, e, prostrando-

se diante d’Ele, adoraram-n’O. Depois, abrindo os

seus tesouros, ofereceram-Lhe presentes: ouro,

incenso e mirra. E, avisados em sonhos para não

voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua

terra por outro caminho. 

(Mt 2, 1-12)

EPIFANIAEPIFANIA03/0103/01

O melhor presente que podes receber de Deus é o

Seu Filho, que se dá por ti, numa cruz!

Também tu podes surpreender alguém! Oferece um

presente a um amigo com menos posses.



MEU FILHO
Naquele tempo, João começou a pregar, dizendo:

«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 na água, mas Ele baptizar-

vos-á no Espírito Santo». Sucedeu que, naqueles

dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi

baptizado por João no rio Jordão. Ao subir da água,

viu os céus rasgarem-se e o Espírito, como uma

pomba, descer sobre Ele. E dos céus ouviu-se uma

voz: «Tu és o meu Filho muito amado, em Ti pus

toda a minha complacência». 

(Mc 1, 7-11)

BATISMOBATISMO10/0110/01

Como foi o teu batismo?

Estás a viver como seguidor de Jesus?

Ou vais andando?

Conheces Jesus? És alguém que serve? És

generoso? Procuras os outros seguidores?

Procuras formação? Partilhas a fé?

Nós queremos ajudar-te a ser discípulo e a fazer

discípulos.

Queremos ajudar-te a amar Deus e a amar os

outros!

Vê paroquia.pt



Deixamos-te um espaço em branco.

Utiliza-o da melhor forma possível.

Desenha nele.

Tira apontamentos das homilias.

Escreve uma oração.

Faz uma lista de pessoas que não conhecem Jesus.

Sê original. O espaço é todo teu.

PÁGINA EM BRANCOPÁGINA EM BRANCO



COROA DE ADVENTOCOROA DE ADVENTO
A coroa é originária dos países nórdicos, mas tem

raízes simbólicas universais: a luz como salvação, o

verde como vida e o círculo como eternidade.

A forma mais simples é criar um círculo de verdura,

mais ou menos ornamentada, a gosto, que esconda

uma estrutura simples que segure quatro velas que

se acendem a assinalar a proximidade do Natal. 

Em cada domingo acende-se uma vela.

Pode haver uma 5ª vela, maior colocada no centro

que se acende no dia de Natal.

Montagem

Em nome do pai e do filho e do Espírito Santo. Ámen!

Jesus, a luz do mundo, quer brilhar no nosso

coração. Vinde Senhor Jesus!

Acende-se a vela. Depois, pode ser lido o evangelho

do dia, que se encontra neste livrinho.

No final, pode fazer-se a seguinte oração:

Bendito sejais senhor, nosso Pai, Criador de tudo o

que existe. Abençoai esta luz, sinal do nosso ardente

desejo da vinda do Vosso Filho, Jesus Cristo. Fazei

que as nossas Vidas e os nosso Corações sejam

continuamente iluminados pelo seu amor e pela sua

palavra.

Oração



paroquia.
ptparoquia.
pt

Feliz
Natal

VISITE

paroquia.pt/novo

paroquia.pt/anjos

paroquia.pt/natal

paroquia.pt/jesus

paroquia.pt/alpha

carloacutis.com

és novo na Paróquia? Bem-vindo!

tudo sobre a série de advento

as nossas propostas para o Natal

quem é Jesus? Descobre aqui

tens questões? Tenta Alpha

página sobre o beato Carlo Acutis


