
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos pais, 

Estamos a iniciar o tempo litúrgico do Advento, que nos prepara para celebrarmos o Natal. 

Como nos recorda o Papa Francisco na oração do Angelus do passado domingo: “a bela promessa 

que nos introduz no tempo do Advento: «Virá o teu Senhor». É este o fundamento da nossa 

esperança, é o que nos sustenta nos momentos mais difíceis e dolorosos da nossa vida, sobretudo 

nos tempos hodiernos. 

 Neste tempo de Advento e Natal convidamos toda a comunidade educativa Amor de Deus a 

viver em família a campanha                   . 
Inspirados no tema do ano “A Vida é um Presente”, desafiámos-vos a entrarem no cenário 

do presépio, fazendo-se presentes através das vossas ações e intenções. 

Cada semana, os vossos filhos receberão uma personagem do presépio com um pequeno 

desafio. Depois de realizar o desafio podem recortar a personagem e colá-la no presente que levaram, 

construindo assim um presépio (creche, pré-escolar, 1º e 2º ciclos); ou colocar o presente na árvore 

de Natal (3º ciclo).  

 

PROPOSTA FAMILIAR 
 

Neste tempo, propomos uma atividade em família: construírem juntamente com os vossos 

filhos um desenho, colagem ou pintura de uma imagem intitulada “Jesus Presente”. Deixamos ao 

vosso critério o modelo a apresentar, respeitando apenas as seguintes regras: tamanho A4, em cartão, 

cartolina ou tela.  

As imagens que ides construir irão adornar os espaços do nosso colégio e serão partilhados 

nas nossas redes sociais que também vos convido a partilhar. Vamos construir uma corrente 



contagiante de amor, onde seremos verdadeiros missionário desta relação de irmãos que tanto a 

humanidade necessita.  

As imagens devem ser entregues aos Professores Titulares e aos Diretores de Turma até ao 

próximo dia 6 de dezembro. 

Que seja um tempo de profícua transmissão da fé em que, como primeiros educadores, 

saibamos ver na pessoa de Jesus menino a génese do amor.  

Peçamos ao Espírito de Deus que nos ajude a viver este tempo de forma intensa, 

conscienciosos que a nossa fragilidade é que nos leva a fazer presente e cuidar de tantos irmãos. 

Somos convidados a ajudar com a recolha de alimentos e bens proposto pelo Movimento Secular 

Amor de Deus. 

Bom Ad ento para todos! 

 

 


