SEMANA I – VIGIAI

Evangelho (Lc 21, 25-28.34-36)
«A vossa libertação está próxima»
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e, na terra, angústia
entre as nações, aterradas com o rugido e a agitação do mar. Os homens morrerão de pavor, na expetativa do
que vai suceder ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. Então, hão-de ver o Filho do homem vir
numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a
cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tende cuidado convosco, não suceda os vossos corações se
tornem pesados pela intemperança, a embriaguez e as preocupações da vida, e esse dia não vos surpreenda
subitamente como uma armadilha, pois ele atingirá todos os que habitam a face da terra. Portanto, vigiai e orai
em todo o tempo, para que possas livrar-vos de tudo o que vai acontecer e comparecer diante do Filho do
homem».

Tema Proposto
Vamos preparar o Natal
O Advento é o tempo litúrgico de preparação espiritual para a grande festa que é o Natal. Nestas quatro
semanas, recordamos a vinda de Jesus. Decorar as casas, comprar presentes e desejar boas festas são atos que
caracterizam este tempo. Mas, o que é realmente importante, é a forma como nos preparamos para celebrar
este Deus que se fez homem como nós.
Como te costumas preparar? Este ano Jesus virá ao teu encontro de uma forma diferente e especial. Começa a
prepará-la falando sobre isto com Ele.

Frase do Papa Francisco
O Natal deixou de ser o que é
«A mundanidade conduz-te ao pensamento único e à apostasia. Não são permitidas as diferenças: todos iguais.
E na história da Igreja vimos – penso num caso – que às festas religiosas foi mudado o nome – o Natal do
Senhor tem outro nome – para anular a identidade»

Reflexão
A Semente
O animador conta a seguinte história:
Um jovem sonhou que entrava numa grande loja. Havia um anjo por detrás do balcão. Perguntou o jovem:
- Que vendes aqui?
O anjo respondeu delicadamente:
- Tudo o que desejes.
Então o jovem começou a lista das suas petições: o fim de todas as guerras do mundo, mais justiça para os
explorados, tolerância e generosidade para com os emigrantes, mais amor nas famílias, trabalho para os
desempregados…
O anjo interrompeu-o:
- Lamento muito, meu jovem. Não me compreendeste bem. Nós aqui não vendemos frutos, mas somente
sementes.

Debater em grupo:
O que mais lhes chamou a atenção, realçando que não basta ter bons sentimentos: desejos de justiça, paz e
amor.
É necessário cada um empenhar-se para que as boas ideias não fiquem em palavras bonitas. Deus precisa de
cada um de nós para semear no mundo de hoje a boa semente que, a seu tempo dará bons frutos. Todos nós
somos convidados.

História
Esta Maria vai entender-me! – Joseph Healey
Na semana anterior ao Natal, em Dar as Salaam, cidade da Tanzânia, uma mãe estava a relembrar à filha a
história do Natal. Retirou da mesa da sala de estar um postal de Natal com uma pintura europeia do
Nascimento de Jesus Cristo e disse:
- Bahati, aqui podes ver Maria, José e o menino Jesus recém-nascido. E aqui estão os pastores e os animais no
estábulo.
Bahati acenou a cabeça com ar feliz. A mãe continuou:
- Se rezares a Maria, Mãe de Jesus, será sempre ajudada por Ela.
De repente, Bahati franziu o sobrolho e, com uma voz triste, disse:
- Mas eu acho que esta Maria estrangeira não vai compreender as minhas orações em suahili.
A mãe de Bahati ficou surpreendida com este comentário.
Em seguida, dirigiu-se novamente à mesa, pegou noutro postal de Natal e disse:
- Gostas mais deste, não gostas?
Era uma pintura de um artista tanzaniano conhecido, que representava o nascimento de Jesus Cristo, num cenário
africano. O estábulo de Belém tinha-se transformado numa cabana africana com telhado de colmo. Muitas
ovelhas achegavam-se onde o Menino Jesus estava deitado. A Maria africana recebia tranquilamente as
prendas dos seus vizinhos: milho, leite, lenha e óleo para untar o seu Filho. Ao lado, José observava atentamente
a cena. Em segundo plano, via-se uma galinha a passear.
A mãe de Bahati esperava a reação da filha. De repente, o rosto de Bahati encheu-se de brilho e, com um
grande sorriso, disse:
- Ah sim! Tenho a certeza que esta Maria africana vai compreender as minhas orações em suahili!

Oração
Pai Nosso,
Hoje quero dizer-Te que…
Quero pedir-Te por…
Dou-Te graças por….

Dinâmica
Musical
Cria uma música natalícia que utilize as palavras “luz”, “paz”, “belém”, “pequenina”, “esperança” e “partilha”.

Atividade
Fazer presépios
Proposta em: https://youtu.be/RmgrQoYwSaw

Música
Pólo Norte – Deixa o Mundo Girar
Proposta em: https://youtu.be/TUft3kjd8Fk

OneRepublic – Counting Stars
Proposta em: https://www.youtube.com/watch?v=C3iDr51Dsgc

Filme
“Um Conto de Natal 2009 – A Christmas Carol”
Proposta em: https://www.youtube.com/watch?v=CvWoN7XzXpU

Desafio
Os avós
Esta semana tens como desafio apresentar o Escutismo aos teus avós, e no Domingo levá-los à Eucaristia, para
que possas partilhar com eles a vivência deste Advento.

