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INSTRUÇÕES 

 

O Advento, para os católicos, começa exatamente 4 semanas antes do Natal, ou seja, dura cerca de 28 dias. No entanto, montei este calendário 

do Advento apenas considerando os dias do mês de dezembro. Neste ano de 2021, por exemplo, o Advento começa no domingo, 28 de novembro. 

A ideia deste calendário surgiu após eu ver um filme, uma comédia romântica, com tema natalino. Coincidentemente, foi a segunda vez que vi 

um calendário do advento em poucos dias. A primeira foi na Granado (uma perfumaria que já foi farmácia), num produto que estão vendendo este 

ano. Fui pesquisar e descobri que ele surgiu com os luteranos, que costumavam fazer uma contagem regressiva para o Natal. Também encontrei 

propostas didático-pedagógicas para desenvolver atividades com crianças, visando à diminuição da ansiedade para a chegada da festa. Para mim, é 

uma ótima forma de fazer uma reflexão sobre o espírito natalino, fugindo da tendência comercial que atribuem à data. 

Escrevi, então, 25 pequenos textos, contando uma síntese da História da Salvação, no que se refere à vinda de Jesus ao mundo. Também incluí 

algumas sugestões de atividades no meio. O que proponho com este material?  

a) Imprima o calendário e cole num papel firme. 

b) Recorte cada fragmento de texto. 

c)  Dobre e cole cada um no dia correspondente no calendário do mês de dezembro.  

d) A cada dia, então, pais e crianças podem abrir um papelzinho e lê-lo juntos, conversando a respeito ou realizando a tarefa sugerida.  

Cada um pode, naturalmente, incrementar com ideias novas: criar bolsinhas ou sacolinhas numeradas para colocar as mensagens; fazer uma 

casa com portas e janelas, num total de 25, escondendo os textos; fazer, como eu, uma pequena árvore de Natal em cujas bolas ficariam as numeraçòes 

e as mensagens, entre muitas outras possibilidades. Fica a dica.  

Boas reflexões e um feliz e santo Natal! 

 

Cristina Vergnano 



 CALENDÁRIO DO ADVENTO 

Texto: Cristina Vergnano  
 

O Advento é o período de 4 semanas antes do Natal. É um tempo pra gente se preparar pra receber o 
Menino Jesus com todo o carinho. (dia 1) 

 

Qual é a história do nascimento de Jesus? A cada dia vamos descobrir um pedacinho neste calendário. 
Mas, antes, que tal desenhar como você acha que tudo aconteceu? (dia 2) 

 
 

Era uma vez, há muito, muito tempo atrás, um homem chamado Abraão que ficou amigo de Deus. Ele 
sempre escutava o que o Senhor dizia, seguia seus ensinamentos e o Pai do Céu cuidava dele e da sua 
família.  
Como será que esse cuidado acontecia? Poderíamos pensar a respeito e anotar nossas ideias... (dia 3) 

 

Abraão foi viver numa terra bem longe. Teve um filho: Isaac. Isaac teve dois filhos: Esaú e Jacó. Jacó 
teve 12 filhos, cada um chefe de uma família, uma tribo desse povo que acreditava em Deus. 
Hoje nós somos esse povo, mesmo não pertencendo à família de Abraão. (dia 4) 

 
 

Deus sempre dava bons conselhos para o seu povo, mas as pessoas muitas vezes não escutavam. Por 
isso, acabavam com muitos problemas: brigas, fome, tristeza. Isso deixava o Pai do Céu preocupado e 
triste também. 
É legal pensar, de vez em quando, nas vezes em que a gente não consegue ouvir bons conselhos. 
Sempre corre tudo bem, ou a gente acaba com problemas, igual ao pessoal daquele tempo? (dia 5) 

 

Um dia, Deus resolveu prometer ao seu povo que, quando chegasse a hora certa, mandaria alguém 
muito especial, descendente de Davi, para ser o rei do povo, ensinar coisas lindas e cuidar deles. Mas 
teriam de esperar bastante tempo. (dia 6) 

 

O povo tentava cumprir o que Deus ensinava, mas nem sempre conseguia. Ainda assim, vivia 
esperando a promessa do rei que salvaria todos eles das dificuldades. Sabiam que seria um 
descendente do rei Davi, muito respeitado por todos. (dia 7) 

 

Faz um pouco mais de 2000 anos (isso é muito tempo mesmo!), existia uma moça chamada Maria que 
era desse povo de Deus e da família de Davi. Ela vivia em Nazaré com a mãe, Ana, e o pai, Joaquim. Era 
muito boa, rezava sempre e vivia muito feliz.  
Como será que era a vida de Maria naquele tempo? Pareceria com a nossa de alguma forma? (dia 8) 



 
A jovem Maria estava na idade de se casar (antigamente, tinha isso!). O noivo era um homem chamado 
José que trabalhava como carpinteiro, fazendo móveis e outras coisas de madeira. (dia 9) 

 

Aconteceu, numa tarde, de Maria estar dentro de casa rezando. De repente, apareceu um anjo e disse 
pra ela: “Salve, cheia de graça! O Senhor Deus está com você.”  
Como você imagina o anjo e a visita que ele fez a Maria? (dia 10) 

 
 

Maria não entendeu muito bem o que o anjo queria dizer e ficou com uma dúvida enorme. Ele, então, 
disse que ela não deveria ter medo. Tinha sido Deus que o mandou pra lhe dar uma notícia muito 
especial.  
O que será mesmo que significa o anjo dizer que Maria era cheia de graça??? (dia 11) 

 

A notícia era que aquele Rei prometido ia ser o filho dela. Maria ficou preocupada, porque ainda não 
tinha se casado. O anjo explicou que o filho seria de Deus, só dependia de ela aceitar. E o nome do 
menino devia ser Jesus. Ele seria o Salvador do povo. (dia 12) 

 
 

Maria, que ouvia, acreditava e seguia o que Deus ensinava, disse, então, que sim! O anjo ficou muito 
feliz com a resposta e voltou para o céu. Foi por ela concordar com o plano de Deus Pai que todo o 
resto da História da Salvação continuou caminhando do jeitinho como aconteceu. (dia 13) 

 

Sabem por que o menino ia ser o Salvador? Porque o povo andava muito triste e maltratado. Precisava 
mesmo do Filho de Deus aqui na Terra, pra ensinar de novo o caminho da felicidade: viver com muito 
amor, cuidando uns dos outros.  
Que tal fazer uma lista de coisas que podemos fazer e são formas de amar e cuidar dos outros? (dia 
14) 

 
 

Maria, ao invés de se preocupar só com ela, soube pelo anjo que sua prima, Isabel, também estava 
esperando um bebê e precisava de ajuda. Então, ela fez uma viagem longa pra ajudar e ficou com a 
prima por três meses.  
Quando Maria e Isabel se encontraram, a mãe de Jesus rezou uma bonita oração: o Magnificat. Você 
pode encontrá-la no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. (dia 15) 

 

Quando João, o neném de Isabel, nasceu, Maria voltou pra casa e se casou com José, que concordou 
em cuidar do Jesus como pai adotivo.  
Você, se quiser, pode desenhar esse dia feliz. Como acha que foi? (dia 16) 



 
 

Um dia, antes de Jesus nascer, José e Maria precisaram fazer uma viagem. O imperador dos romanos 
queria saber quantas pessoas moravam no seu enorme reino. Por isso, pediu que cada um fosse pra 
cidade da sua família, onde seus nomes iam ser registrados nuns livros.  
Você conhece os nomes e as cidades das pessoas da sua família? Se tivesse que anotar num livro, quem 
colocaria ali? (dia 17) 

 

José e Maria foram para uma cidade pequenina chamada Belém. Era longe da casa deles e a viagem 
foi cansativa. Maria foi sentada em um burrinho e José a acompanhou a pé.  
Será que você conseguiria imaginar um mapa da viagem deles? Eles saíram da cidade de Nazaré, no 
norte da Palestina, e viajaram para o sul. Belém ficava depois ainda de Jerusalém. (dia 18) 

 
 

Quando chegaram a Belém, a cidade estava cheia de gente. Não tinha nem um lugarzinho pra eles nos 
hotéis. Só encontraram, pra se abrigar, uma gruta, onde guardavam burros, vacas e outros animais.  
Vamos montar o presépio colocando, por enquanto, só as figuras de Maria e José? Se você não tiver 
um presépio, pode tentar desenhar ou fazer um. Que tal? (dia 19) 

 

Foi nessa gruta que Jesus nasceu. Os anjos desceram do céu cantando felizes e avisando os pastores 
sobre o acontecimento. Eles foram as primeiras visitas que Jesus teve.  
Ainda não é Natal, mas como estamos acompanhando a história, agora podemos colocar Jesus e os 
pastores no presépio. (dia 20) 

 
 

Uns dias depois, Jesus foi visitado pelos Reis Magos, que eram estudiosos das estrelas e da religião. 
Sabiam que o Salvador ia nascer e foram conhecê-lo, levando presentes. Ouro, porque ele era Rei. 
Incenso, porque ele era Deus. E, por último, mirra, uma folhinha cheirosa usada quando enterravam 
as pessoas, porque ele também era um homem que podia morrer um dia.  
Desta vez, vamos colocar os Reis Magos no presépio, não é? (dia 21) 

 

Maria, Nossa Senhora, via aquilo tudo e achava muito difícil de entender. Mas ela confiava em Deus. 
Então, só olhava, ouvia e guardava tudo no seu coração, esperando pra ver como seu filho salvaria o 
seu povo.  
O que será que Maria pensou vendo tudo aquilo? (dia 22) 

 

Você já montou o presépio com a cena do nascimento do Menino Jesus. Vá visitar seu presépio e pense 
um pouco sobre o que aconteceu lá, naquela época. Poderia, agora, escrever ou desenhar uma oração 
bem bonita para dizer para Jesus na noite de Natal. O que acha? (dia 23) 



 

Jesus é um Rei de amor. Ele quer que todos nós gostemos e cuidemos uns dos outros. Por que, então, 
não fazemos cartões de Natal pra mostrar como amamos várias pessoas da nossa família e nossos 
amigos? (dia 24) 

 
 

Hoje, lembramos da festa do nascimento de Jesus, do dia em que Deus resolveu vir morar juntinho 
com a gente. Que tal comemorar com muito carinho o aniversariante? Vamos desejar feliz Natal com 
beijos e abraços em todas as pessoas que amamos e rezar aquela oração especial que criamos por elas, 
pedindo que Jesus as abençoe. Assim, iremos beijar e abraçar Jesus também. (dia 25) 

 


