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CADERNETA DE CROMOS

Campanha de advento
Ao longo do Advento cada catequizando deve colecionar os 3 "cromos" de cada
semana, compreendendo em que momento ou qual a mensagem que cada um
deles transmite ou apresenta nas Celebrações da Eucaristia.
Todos os "cromos" estão associados a alguma leitura da Eucaristia.
Depois de preencher os espaços em branco e de os apresentar ao Catequista
podem conquistar os "cromos" da semana.

1º domingo do advento

1

Profeta do Advento

"Visão de _______________, filho de Amós, acerca de
Judá e de Jerusalém: Sucederá, nos dias que hão-de
vir, que o monte do templo do Senhor se há-de erguer
no cimo das montanhas e se elevará no alto das
colinas."

"Vós sabeis em que tempo estamos: Chegou a hora
de nos levantarmos do sono, porque a _______________
está agora mais perto de nós do que quando
abraçámos a fé."

3
São Mateus

27 de novembro

2
Está perto a salvação

"Compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que
horas
da
noite
viria
o
ladrão,
estaria
_______________________ e não deixaria arrombar a sua
casa. Por isso, estai vós também preparados, porque na
hora em que menos pensais, virá o Filho do homem."

2º domingo do advento
"Naqueles
dias,
apareceu
João
Baptista
a
______________________ no deserto da Judeia, dizendo:
«Arrependei-vos, porque está perto o reino dos Céus».
(...) João tinha uma veste tecida com pêlos de camelo
e uma cintura de cabedal à volta dos rins. O seu
alimento eram gafanhotos e mel silvestre."

4

Rio Jordão

Dia de Imaculada Conceição

Maria

5

São João Baptista

"Acorria a ele gente de Jerusalém, de toda a Judeia e
de toda a região do Jordão; e eram baptizados por ele
no rio Jordão, confessando os seus pecados. (...) Eu
baptizo-vos com __________________, para vos levar ao
arrependimento."

"Aquele que vem depois de mim é mais forte do que
eu e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele
baptizar-vos-á
no
Espírito
Santo
e
no
__________________. (...)"

7

4 de dezembro

6

Espírito Santo

8 de dezembro

"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 ___________________________.
O nome da Virgem era Maria. Tendo entrado onde ela
estava, disse o Anjo: «Ave, cheia de graça, o Senhor
está contigo»."

"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 ____________
e este é o sexto mês daquela a quem chamavam
estéril; porque a Deus nada é impossível»."

9

8

Anjo Gabriel

"Maria disse então:
«Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a
tua _________________________»."

Espírito Santo

3º domingo do advento

10

Fortalecei o vosso
coração pela oração

11 de dezembro

"Irmãos: Esperai com paciência a vinda do Senhor.
Vede como o agricultor espera pacientemente o
precioso fruto da terra, aguardando a chuva temporã
e a tardia. Sede pacientes, vós também, e fortalecei os
vossos corações, porque a vinda do Senhor está
_________________________. "

"Não vos queixeis uns dos outros, a fim de não serdes
julgados. Eis que o Juiz está à porta. Irmãos, tomai
como modelos de sofrimento e de paciência os
profetas,
que
falaram
em
nome
do
____________________."

11
São Tiago

12
São João Baptista preso

"Naquele tempo, João Baptista ouviu falar, na prisão,
das obras de Cristo e mandou-Lhe dizer pelos
discípulos: «És Tu Aquele que há-de vir, ou devemos
esperar __________________?». "

4º domingo do advento
"O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo:
Maria, sua Mãe, noiva de José, antes de terem vivido
em comum, encontrara-se ________________ por virtude
do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo
e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em
segredo."

14

São José

18 de dezembro

13
A Virgem Maria

"Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu num
sonho o Anjo do Senhor, que lhe disse: «José, filho de
David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o
que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à
luz um Filho e tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus, porque
Ele salvará o povo dos seus ________________________»."

"Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor
anunciara por meio do Profeta, que diz: «A Virgem
conceberá e dará à luz um Filho, que será chamado
'_______________________’, que quer dizer ‘Deus
connosco’». Quando despertou do sono, José fez
como o Anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua
esposa."

15

Anjo do Senhor

Natal

25 de dezembro

16

17

Presença na Eucaristia

Jesus Nasceu

18
Jesus chegou

"Quando os Anjos se afastaram dos pastores
em direção ao Céu, começaram estes a dizer
uns aos outros: «Vamos a Belém, para vermos
o que aconteceu e que o Senhor nos deu a
conhecer».
Para
lá
se
dirigiram
apressadamente
e
encontraram
_________________ e ______________________ e o
Menino deitado na _______________________."

Solenidade de Santa Maria

19

20

Maria com Jesus

Pastores visitam o
Menino Jesus

1 de janeiro

21
Espírito Santo

EVANGELHO Lc 2, 16-21

"Naquele tempo, os pastores dirigiram-se apressadamente para Belém e
encontraram Maria, José e o Menino deitado na _____________________. Quando
O viram, começaram a contar o que lhes tinham anunciado sobre aquele
Menino. E todos os que ouviam admiravam-se do que os pastores diziam.
Maria conservava todos estes acontecimentos, meditando-os em seu
__________________. Os pastores regressaram, glorificando e louvando a Deus
por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado.
Quando se completaram os oito dias para o Menino ser circuncidado, deramLhe o nome de Jesus, indicado pelo _________________, antes de ter sido
concebido no seio materno."

Epifania do Senhor

8 de janeiro

EVANGELHO Mt 2, 1-12

22
Herodes

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do
rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns
Magos vindos do __________________. «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 _________ 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’».

24
Reis Magos

23
Estrela

Então Herodes mandou chamar secretamente os
Magos e pediu-lhes informações precisas sobre o
tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. (...) 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 _______________.
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.

Batismo do Senhor

22
O Batismo do Senhor

"Naquele tempo, Jesus chegou da Galileia e veio ter
com João Baptista ao Jordão, para ser baptizado por
ele. Mas João opunha-se, dizendo: «Eu é que preciso
de ser baptizado por Ti e Tu vens ter comigo?». Jesus
respondeu-lhe: «Deixa por agora; convém que assim
cumpramos toda a justiça». João deixou então que Ele
Se aproximasse. ."

"Logo que Jesus foi baptizado, saiu da água. Então,
abriram-se os céus e Jesus viu o Espírito de Deus
descer como uma pomba e pousar sobre Ele. "

23
Sandálias

9 de janeiro

24
Espírito Santo

" “João respondeu-lhes, dizendo: «Eu batizo com água;
mas, no meio de vós, já está quem vós não conheceis.
Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias
das sandálias não sou digno de ___________________»”.

