
Jesus está a chegar… 
 
Advento significa “vinda”. E quem está a vir… é Jesus! 
Sabes que Isaías, João Batista e Maria são as grandes figuras do advento? 
 
Isaías
 
Muitos anos antes de Jesus nascer, um 
profeta chamado Isaías dizia que um dia 
Deus mandaria alguém muito especial, que 
ensinaria os homens a viver em paz e 
harmonia uns com os outros.  
Para os cristãos, esse Alguém é Jesus.  
Uma frase de Isaías:  
“Uma virgem conceberá, e dará à luz um 
filho, e será o seu nome EMANUEL” - (Is. 
7, 14)  
 
João Baptista 
 
Jesus já era já um homem, mas ainda não 
era conhecido pelas multidões. 
No entanto, João Batista sabia que 
faltava pouco tempo para ele aparecer, 
anunciando uma nova maneira de viver.  
Por isso mesmo dizia a todos que deviam 
preparar o coração para o receber. Uma 

frase de João Batista:  
“Depois de mim vai chegar outro que é 
mais poderoso do que eu.” – Mc. 1, 7. 
 

Maria 
 
Mesmo sem saber como 
tudo ia acontecer, Maria 
aceitou ser a Mãe de 
Jesus. Com ela 
aprendemos a fazer a 
vontade de Deus. 
Sempre! 
Agindo assim, dizemos a 
Jesus como ela disse ao 
anjo Gabriel: comigo 

podes contar! E Jesus fica a saber está 
tudo pronto para ele nascer no nosso 
coração. 
Uma frase de Maria:  
“Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim 
segundo a tua vontade”. – Lc. 1, 38.  

 

Lê as frases e completa as palavras. 
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1. Palavra dita por Isaías e que significa 
“Deus está connosco”. 

2. Onde vivia João Baptista. 
3. Terra onde moravam Maria e José. 
4. O que podes fazer no advento. 
5. Rio onde João Batista baptizava as 

pessoas, em sinal de arrependimento. 
6. Também esperava o nascimento de Jesus. 
7. Anjo que falou com a jovem Maria. 
8. Um modo de te preparares para o NATAL. 
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Neste advento enfeita o teu coração com alegria, paz e amizade. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Isa%C3%ADas

