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PEQUENO

MISSAL

Marco é um mês muito bom!
Sabias que durante muitos anos
este foi o primeiro mês do ano?
Em marco celebra-se o dia do PAI,
que é também o dia de São José!
É também durante este mês que
caminhamos no período da quaresma,
para a celebracão da grande festa
da ressurreicão de jesus.

Esta primeira parte
chama-se

PEQUENO MISSAL.
Aqui podes encontrar
os diálogos que existem
entre nós e o senhor
padre ao longo da Missa.
Procura segui-los com
atenção, para que nada
te passe ao lado.
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à entrada

1. Olá, Jesus! Olá, pessoas!

Colocamo-nos de pé (como que para receber um amigo com um
abraço grande) e depois fazemos o sinal da Cruz ao mesmo tempo
que o senhor padre.

O Presidente diz Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Nós respondemos Amen.

A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comu
nhão do Espírito Santo estejam convosco.
Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
Ou então:
A graça de Nosso Senhor
Jesus Cristo esteja convosco.
Bendito seja Deus,
que nos reuniu no amor de Cristo.
Ou ainda:
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.

A

Missa é lugar de
encontros. Encontramo-nos com Jesus, que nos
chama para celebrar, e com
os nossos amigos, que querem
celebrar como nós e connosco.
Por isso, no início, dizemos olá
uns aos outros, e todos juntos
dizemos que SIM – que foi
Jesus quem nos trouxe aqui...
É isso que acontece mesmo!
Ora ouçam bem!!

2. pedir desculpa
Irmãos: Para celebrarmos
dignamente os santos misté
rios, reconheçamos que somos
pecadores.

Q

uando nos apercebemos
que magoamos um amigo
de que gostamos muito,
pedimos desculpa com muito
cuidado.
Às vezes os amigos não
desculpam. Mas Jesus desculpa
sempre, se pedirmos do fundo
do coração e estivermos
decididos a não voltar a fazer
coisas más.

Durante o pequeno momento de silêncio que
o senhor padre faz, pede desculpa a Jesus pelo
que sabes que não fizeste bem.

Confessemos os nossos
pecados.
Confesso a Deus
todo-poderoso e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes por
pensamentos e palavras,
atos e omissões, (Neste momento,

podes fazer o gesto de colocar a mão sobre
o peito.) por minha culpa,
minha tão grande culpa.

E peço à Virgem Maria,
aos anjos e santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus,
Nosso Senhor.
Deus todo-poderoso tenha
compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza
à vida eterna. Amen.
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
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Glória a Deus nas alturas,
e paz na Terra aos homens
por Ele amados.
Senhor Deus, Rei dos Céus,
Deus Pai todo-poderoso:
nós Vos louvamos,
nós Vos bendizemos,
nós Vos adoramos,
nós Vos glorificamos,
nós Vos damos graças,
por Vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo,
Filho Unigénito,
Senhor Deus, Cordeiro
de Deus, Filho de Deus Pai:
Vós que tirais o pecado do
mundo, tende piedade de nós;
Vós que tirais o pecado
do mundo, acolhei a nossa
súplica;
Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós.

O HINO DE GLÓRIA
JÁ É MUITO VELHINHO. REZA-SE,
OU ÀS VEZES CANTA-SE, NA IGREJA
DESDE OS PRIMEIROS TEMPOS.
CADA FRASE SIGNIFICA COISAS MUITO
GRANDES E LINDAS. AS PRIMEIRAS

3. dar glória

PALAVRAS REMONTAM AOS
PASTORES QUE FORAM VER
JESUS MENINO A BELÉM.

Só Vós sois o Santo;
só Vós, o Senhor;
só Vós, o Altíssimo,
Jesus Cristo;
com o Espírito Santo, na glória
de Deus Pai. Amen.
Oremos...
Há mais um momento de silêncio muito
pequenino... E o senhor padre diz uma oração
muito interessante. Depois respondemos...

Amen!

D

ar Glória não é uma coisa
estranha nem complicada.
É quase como dar carinho,
dar estima, dar mimos. É saber
olhar para alguém e do
mais fundo do coração dizer-lhe o quanto é importante
para nós.

4. ouvir um amigo

a liturgia
da palavra

Agora, salta para as páginas
mais À frente!! Nelas podes
encontrar os textos da Bíblia que
se vão ler em cada Domingo. São
duas Leituras (do Antigo ou do
Novo Testamento), um Salmo e uma
passagem do Evangelho...

A

gora vamos ouvir!
E por isso toda a gente se
senta.
É como se estivéssemos mesmo
com um amigo que adoramos...
Sentamo-nos de frente para ele,
pegamos-lhe na mão, olhamo-lo
nos olhos e ouvimos com toda a
atenção...
Jesus quer falar-nos pela voz
do leitor.

Depois das leituras e da homilia (que é
aquele momento em que o senhor padre
fala), volta aqui para continuares a seguir
a Missa!

Leituras,
salmos
e evangelho

(própria de cada domingo)
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5. eu acredito, tu acreditas,

A

gora, todos juntos, dizemos o
Credo, que é um símbolo
em que está resumido aquilo
em que todos e cada um de
nós acredita. Não te preocupes
se há coisas que ainda não
compreendes. Com o tempo,
podes ir percebendo sempre mais.

Creio em um só Deus,
Pai todo-poderoso,
Criador do Céu e da Terra,
de todas as coisas visíveis
e invisíveis.
Creio em um só Senhor,
Jesus Cristo,
Filho Unigénito de Deus,
nascido do Pai antes
de todos os séculos:
Deus de Deus,
Luz da Luz,
Deus verdadeiro de Deus
verdadeiro;
gerado, não criado,
consubstancial ao Pai.
Por Ele todas as coisas
foram feitas.

E por nós, homens,
e para nossa salvação
desceu dos Céus.

(Todos se inclinam às palavras: E encarnou…
e Se fez homem.)

E encarnou pelo Espírito Santo,
no seio da Virgem Maria,
e Se fez homem.
Também por nós foi
crucificado sob Pôncio Pilatos;
padeceu e foi sepultado.
Ressuscitou ao terceiro dia,
conforme as Escrituras;
e subiu aos Céus, onde está
sentado à direita do Pai.

nós acreditamos
De novo há de vir
em Sua glória,
para julgar os vivos
e os mortos;
e o Seu Reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo,
Senhor que dá a vida,
e procede do Pai e do Filho;
e com o Pai e o Filho
é adorado e glorificado:
Ele que falou pelos Profetas.
Creio na Igreja una, santa,
católica e apostólica.
Professo um só batismo
para remissão dos pecados.
E espero a ressurreição
dos mortos,
e a vida do mundo
que há de vir. Amen.

75. Por que razão os cristãos
tratam Jesus por “senhor”?
«Vós chamais-Me Mestre e Senhor,
e dizeis bem, porque o sou.»
(Jo 13,13) [446-451, 455]
Era natural entre os primeiros
cristãos falar-se de Jesus como do
“Senhor”, sabendo eles que, no Antigo
Testamento, essa designação era um
título reservado a Deus. Jesus mostrou-lhes mediante muitos sinais que tinha
poder divino sobre a Natureza,
os demónios, o pecado e a morte.
A origem divina do envio de Jesus
revelou-se na ressurreição dos mortos.
São Tomé confessou: «Meu Senhor e
meu Deus!» (Jo 20,28) Para nós, dizer
que Jesus é “o Senhor” implica
que um cristão não se deve submeter perante mais nenhum poder.
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6. rezar pOr tOdas as pessOas
reFrÃes dOs dOmingOs

ii dOmingO da Quaresma:

iv dOmingO da Quaresma:

Salvai, Senhor,
o vosso povo.

Renovai-nos,
Senhor, no vosso Espírito.

iii dOmingO da Quaresma:

v dOmingO da Quaresma:

Salvador do mundo,
salvai-nos.

Nós Vos rogamos,
Senhor, ouvi-nos.

8 de março

15 de março

v

amos fazer agora uma oração
que se chama Universal,
porque é por todas
as pessoas do mundo!!!
Quando rezamos assim,
fazemos como Jesus, que pedia
ao Pai que ajudasse todas
as pessoas.

22 de março

29 de março

dOmingO de ramOs:
5 de abril

Ouvi-nos, Senhor.

u
pa
nec

jun

a

7. trazemos o pão e o vinho
para o altar

preparação
das oferendas

Cada pessoa pode dar
um bocadinho do que tem,
para que haja tudo o que é

necessário para celebrarmos
juntos. Nesse espírito, alguns
meninos podem levar
ao altar o Pão e o Vinho...

A

partir de agora vamos fazer
o que Jesus fez na Última
Ceia. Fazemo-lo porque Ele
nos pediu, mas também porque
é uma maneira de estarmos
mais perto d’Ele.

Bendito sejais, Senhor,
Deus do universo, pelo pão que
recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do
homem, que hoje Vos apre
sentamos e que para nós se vai
tornar Pão da vida.
Bendito seja Deus para
sempre.
Bendito sejais, Senhor, Deus
do universo, pelo vinho que
recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do
homem, que hoje Vos apre
sentamos e que para nós se vai
tornar Vinho da salvação.

Bendito seja Deus para
sempre.
Orai, irmãos,
para que o meu e vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.
Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício, para glória
do Seu nome, para nosso bem
e de toda a santa Igreja.
Oremos...
Há um momento de silêncio muito pequenino... E o senhor padre diz uma oração muito
interessante. Depois respondemos...

Amen!
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oração
eucarística III
para as missas
com crianças

8. obrigado, deus,
por tudo o que nos dás
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em
Deus.
Dêmos graças ao Senhor
nosso Deus.
É nosso dever,
é nossa salvação.

Senhor, nosso Pai, nós Vos
damos graças com Jesus, Vosso
Filho.
Fostes Vós que nos criastes,
nos chamais a viver para Vós e
a amar-nos uns aos outros. Sois
Vós que hoje nos reunis como
amigos. Graças a Vós, podemos
compreender-nos e viver juntos
as nossas dificuldades e as nos

paixão
redentora
de cristo

sas alegrias. Por tudo isto, Deus,
nosso Pai, estamos contentes e
Vos damos graças. Com todos
os que acreditam em Vós e com
os anjos e os santos, nós Vos
louvamos, cantando:

Prefácio do Domingo
de Ramos

Senhor, Pai santo, Deus
eterno e omnipotente, é ver
dadeiramente nosso dever, é
nossa salvação dar-Vos graças,
sempre e em toda a parte,
por Cristo nosso Senhor. Sendo
inocente, entregou-Se à morte
pelos pecadores; não tendo
culpas, deixou-Se condenar pelos culpados. A sua morte redi
miu os nossos pecados e a sua
ressurreição abriu-nos as por
tas da salvação. Por isso, com os
anjos e os santos, proclamamos
com alegria a vossa glória, can
tando numa só voz:

Santo, Santo, Santo,
Senhor Deus do universo.
O Céu e a Terra proclamam a
Vossa glória.
Hossana nas alturas.
Bendito O que vem em nome do
Senhor.
Hossana nas alturas.
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9. fazemos como jesus fez…

A

gora vamos fazer uma
oração muito grande,
que é como a que Jesus fez,
para que o Pão e o Vinho
se tornassem no Seu corpo
e sangue.
Há muitas orações destas,
mas normalmente é esta que
o senhor padre faz connosco
e em nosso nome.

Deus, nosso Pai, sois ver
dadeiramente santo. Sois tão
nosso amigo, sois amigo de
todos os homens. Nós Vos lou
vamos e Vos damos graças por
Jesus, Vosso Filho.
Ele veio ter com os homens que
andavam longe de Vós e não
conseguiam entender-se. Pelo
Espírito Santo, Ele abriu os nos
sos olhos e os nossos ouvidos e
mudou o nosso coração, para
nos amarmos como irmãos
e compreendermos que sois
nosso Pai.

É Ele, Jesus Cristo, que hoje nos
reúne à volta desta mesa, onde
apresentamos a nossa oferta.
Deus, nosso Pai, santificai este
pão e este vinho, de modo
que se convertam para nós no
Corpo e Sangue de Jesus, Vosso
Filho, que nos mandou fazer o
que Ele próprio fez na véspera
da Sua morte.
Durante a Última Ceia com os
discípulos, Jesus tomou o pão
e deu-Vos graças. Depois partiu
o pão e deu-o aos Seus discípu
los, dizendo:

Tomai, todos, e comei:
isto é o Meu Corpo,
que será entregue
por vós.
Tomou também o cálice
com vinho, deu-Vos graças
e entregou-o aos seus
discípulos, dizendo:

Tomai, todos, e bebei:
este é o cálice do Meu Sangue, o Sangue da nova e
eterna aliança, que será
derramado por vós e por
todos, para remissão dos
pecados.
E disse-lhes ainda:
Fazei isto em memória
de Mim.

Por isso estamos aqui, ó Pai,
reunidos na Vossa presença.
E cheios de alegria, lembramos
o que Jesus fez para nos salvar:
nesta oferta que Ele confiou à
Sua Igreja, celebramos a Sua
morte e a Sua ressurreição. Pai
santo, aceitai-nos com o Vosso
Filho Jesus a quem tanto amais.
Foi por nós que Jesus quis dar a
vida, mas Vós O ressuscitastes.
Nós Vos louvamos:
Deus, nosso Pai, que sois tão
bom, bendito sejais.
Glória a Vós, Senhor.
Jesus vive agora junto de
Vós, mas também está sempre
connosco.
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Deus, nosso Pai, que sois tão
bom, bendito sejais.
Glória a Vós, Senhor.
Um dia Ele virá na Sua glória
e então já não haverá ninguém
triste, nem doente, nem infeliz.
Deus, nosso Pai, que sois tão
bom, bendito sejais.
Glória a Vós, Senhor.
Pai santo, vamos receber,
nesta mesa, o Corpo e o Sangue
de Cristo, que nos dais na
alegria do Espírito Santo. Fazei
que esta comunhão nos torne
cada vez mais Vossos amigos
e amigos de todos. Ajudai,
Senhor, o nosso santo Padre, o
Papa Francisco, o nosso bispo e
os bispos do mundo inteiro.

Dai-nos, Senhor, a nós e a todos
os discípulos de Cristo, a graça
de levarmos a toda a gente a
alegria e a paz.

Dai-nos também a graça de um
dia estarmos junto de Vós, com
a Virgem Maria, Mãe de Deus,
e com os santos do Céu, para
vivermos convosco para sem
pre. Toma o cálice e a patena
com a hóstia e, elevando-os,
diz:

Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

Amen.

en.

10.pai nosso
Fiéis aos ensinamentos do
Salvador, ousamos dizer:

perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em
tentação;
mas livrai-nos do mal.

Ou

De braços abertos, o sacerdote diz sozinho:

Num só coração e numa só alma,
ousamos dizer como
o Senhor nos ensinou:

Livrai-nos de todo o mal,
Senhor, e dai ao mundo a paz
em nossos dias, para que,
ajudados pela Vossa misericór
dia, sejamos sempre livres

Pai nosso,
que estais nos Céus,
santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o Vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na Terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia nos
dai hoje;

do pecado e de toda a pertur
bação, enquanto esperamos
a vinda gloriosa de Jesus Cristo
nosso Salvador.
Vosso é o reino e o poder
e a glória para sempre.

Senhor Jesus Cristo, que
dissestes aos Vossos Apóstolos:
Deixo-Vos a paz, dou-Vos a
minha paz:
não olheis aos nossos pecados
mas à fé da Vossa Igreja
e dai-lhe a união e a paz,
segundo a Vossa vontade,
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.
Amen.
A paz do Senhor esteja
sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu.
Saudai-vos na paz
de Cristo.
Neste momento podemos trocar
entre os nossos amigos um sinal
de paz e estima. Entretanto canta-se
o Cordeiro de Deus:

mas atencão,
não é preciso
cumprimentar
muitas pessoas!

11. dar a paz…

basta os que
estão à tua volta.

Cordeiro de Deus, que
tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais
o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais
o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

12.comer do pão e do vinho que são
o corpo e sangue de jesus
Felizes os convidados
para a Ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno
de que entreis em minha
morada, mas dizei uma
palavra e serei salvo.
Agora, quem já fez a Primeira Comunhão
pode ir ter com o senhor padre para comungar! Já sabes o que tens de responder quando
ele disser «O Corpo de Cristo»?

O Corpo de Cristo.
Amen.
Depois da Comunhão, normalmente, há uns
momentos de silêncio. Pensa nas coisas boas
que te aconteceram nesta semana, e agradece tudo a Jesus.

Oremos...
Há mais um momento de silêncio muito
pequenino... E o senhor padre diz uma
oração muito interessante. Depois
respondemos...

Amen!

13. agora vamos
ser cristãos lá fora…

bÊnção
e envio

O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus
todo-poderoso,
Pai, Filho
e Espírito Santo.
Amen.

D

epois dos avisos, o senhor
padre dá-nos a benção em
nome de Jesus. Isso significa
que Ele vai estar connosco
ao longo desta semana. Depois
envia-nos para o meio
dos nossos amigos, com
a missão de sermos sempre, para
eles, como Jesus foi para nós.

C

Dev

Con
o ros

com
Caminhando
Devocionário infantil totalmente ilustrado.

Jesus

Contém as orações básicas, os principais elementos da fé,
o rosário, a via-sacra e alguns textos bíblicos.

Encomende em www.paulus.pt/loja ou ligue 219 488 870.
Portes de envio grátis para Portugal em todas as encomendas realizadas online.

8

março

2. o d o Ming o

Uma boa relacão entre
um pai e um filho é das coisas mais
fortes que existem! De certa forma,
os bons pais são para os filhos como
Deus é para cada um de nós: um amigo,
um protetor, uma fonte de coragem!
Mais forte que essa relacão só a
relacão com o próprio Deus. Por isso
foi desta maneira que abraão
foi posto à prova.

da quaresMa

pree n

om

1.a leitura

génesis

[Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18]

r

C

Leitura do livro do

de

definições
moriá

Naqueles dias, Deus quis pôr
à prova Abraão e chamou-o: «Abraão!» Ele respondeu:
«Aqui estou.» Deus disse:
«Toma o teu filho, o teu
único filho, a quem tanto
amas, Isaac, e vai à terra de
Moriá, onde o oferecerás
em holocausto, num dos
montes que Eu te indicar.»
Quando chegaram ao local

designado por Deus, Abraão
levantou um altar e colocou
a lenha sobre ele. Depois,
estendendo a mão, puxou
do cutelo para degolar o
filho. Mas o Anjo do Senhor
gritou-lhe do alto do Céu:
«Abraão, Abraão!» «Aqui
estou, Senhor», respondeu

Mais conhecido
por monte Moriá,
foi o local onde Abraão
sacrificou o seu filho Isaac.
No mesmo local,
Deus apareceu a David
e o rei Salomão construiu
o templo de Deus.
Atualmente é onde está
construída a Mesquita
de Omar, na Cidade Velha
de Jerusalém.
23

ele. O Anjo prosseguiu:
«Não levantes a mão contra o menino, não lhe faças
nenhum mal. Agora sei que
na verdade temes a Deus,
uma vez que não
Me recusaste o teu filho, o teu filho único.»
Abraão ergueu os olhos e
viu atrás de si um carneiro,
preso pelos chifres num silvado. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto,
em vez do filho. O Anjo do Senhor chamou
Abraão do Céu pela
segunda vez e dis-

se-lhe: «Por Mim próprio te
juro – oráculo do Senhor –
já que assim procedeste e
não Me recusaste o teu filho,
o teu filho único, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua
descendência como as estrelas do céu e como a areia das
praias do mar, e a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas.
Porque obedeceste à minha
voz, na tua descendência
serão abençoadas todas as
nações da terra.»
Palavra do Senhor.
Graças a Deus.

andarei na presença do senhor,
Sl 115
sobre a terra dos vivos.
[116]
Confiei no Senhor, mesmo quando disse:
«Sou um homem de todo infeliz.»
É preciosa aos olhos do Senhor
a morte dos seus fiéis.

promessas

Quando dizes que vais
realizar alguma coisa,
é porque tens de o fazer.
Caso contrário, poderás
estar a mentir. O autor
deste salmo afirma que
cumprirá tudo o que disse
ao Senhor.

Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva:
quebrastes as minhas cadeias.
Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor,
invocando, Senhor, o vosso nome.
Cumprirei as minhas promessas ao Senhor
na presença de todo o povo,
nos átrios da casa do Senhor,
dentro dos teus muros, Jerusalém.
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2.a leitura
direita de deus
Dar o lado direito a alguém
significar dar relevância
a essa pessoa. São Paulo,
na sua Carta aos Romanos
afirma que Jesus está
sentado à direita de Deus.
Como Filho, é a segunda
pessoa mais importante.

Leitura da primeira epístola
do apóstolo
são paulo aos

romanos

Irmãos:
Se Deus está por nós, quem
estará contra nós? Deus,
que não poupou o seu próprio Filho, mas O entregou à
morte por todos nós, como
não havia de nos dar, com
Ele, todas as coisas? Quem
acusará os eleitos de Deus,
se Deus os justifica? E quem

[Rm 8,31b-34]

os condenará, se Cristo morreu e, mais ainda, ressuscitou, está à direita de Deus e
intercede por nós?
Palavra do Senhor.
Graças a Deus.

Glória a Vós,
Jesus Cristo,
sabedoria do Pai.
No meio da nuvem
luminosa, ouviu-se
a voz do Pai:
«Este é o Meu Filho muito
amado: Escutai-O».

evangelho de nosso
senhor jesus cristo segundo

são marcos

[Mc 9,2-10]

N

aquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago
e João e subiu só com eles
para um lugar retirado
num alto monte e transfigurou-Se diante deles. As suas
vestes tornaram-se resplan-

decentes, de tal brancura
que nenhum lavadeiro sobre
a terra as poderia assim
branquear. Apareceram-lhes
Moisés e Elias, conversando
com Jesus. Pedro tomou
a palavra e disse a Jesus:
«Mestre, como é bom estarmos aqui! Façamos três tendas: uma para Ti, outra para
27

Moisés, outra para Elias.»
Não sabia o que dizia, pois
estavam atemorizados. Veio
então uma nuvem que os
cobriu com a sua sombra, e
da nuvem fez-se ouvir uma
voz: «Este é o meu Filho
muito amado: escutai-O.» De
repente, olhando em redor,
não viram mais ninguém, a

não ser Jesus, sozinho com
eles. Ao descerem do monte,
Jesus ordenou-lhes que não
contassem a ninguém o que
tinham visto, enquanto o
Filho do homem não ressuscitasse dos mortos. Eles
guardaram a recomendação, mas perguntavam entre
si o que seria ressuscitar dos
mortos.
Palavra da Salvação.
Glória a Vós, Senhor.

transfigurou-se
Transfigurar é mudar
a sua forma de estar.
Neste episódio,
Jesus tornou-Se mais
resplandecente diante dos
Apóstolos Pedro, Tiago
e João no monte Tabor.
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j

o g os
A caminho
de moriá

rio Jordão

Ainda te lembras
onde é que Deus
mandou Abraão
ir, na primeira
leitura? Segue o
mapa e descobre!
Só tens de seguir
o código até ao
destino.

mar da Galileia

monte Moriá

a

fa míli

o mestre do ouvido!
Eis o desafio que te propomos:
Junta a tua família. Se forem muitos podes dividir os participantes em
pares...
1

2 Lê-lhes uma parábola de Jesus e
depois conversem todos um pouco
sobre ela. Podes usar estas parábolas:
as duas casas (Mt 7,24-27), o semeador (Lc 8,4-15), o filho pródigo e o pai
misericordioso (Lc 15,11-31), os talentos (Mt 25,14-30), o bom samaritano
(Lc 10,25-37).
3 Depois começa o jogo. Escolhes
uma frase da parábola e dizes as primeiras palavras dessa frase... À vez,
os teus familiares devem acertar, palavra a palavra, no resto da frase. Se não
conseguirem, passa para a pessoa
seguinte.

Os que tiverem ESCUTADO como deve ser vão ganhando pontos e podem
pedir aos outros para contar anedotas, ou fazer tarefas domésticas, etc...
Aqui fica um exemplo:
«O reino dos céus», continuou Jesus,
«é também como um homem
que foi fazer uma viagem.
Chamou os empregados e
encarregou-os de lhe tomarem conta da riqueza. A um
entregou quinhentas moedas,
a outro duzentas e a outro cem;
a cada um segundo as suas
capacidades. Depois disto, saiu.

No Evangelho,
há um grande
desafio para a
tua família! Deus
fez ouvir a sua
voz, nos céus e
disse: Este é
o meu Filho
muito amado:
escutai-O...

Pergunta: Chamou os empregados e encarregou-os de ...
Resposta: … lhe tomarem
conta da riqueza.
31

15

março

3. o d o minG o

Deus não permitia aos judeus
que fizessem imagens de Si,
porque não era possível ver
o seu rosto! Deus era diferente dos
falsos deuses, cujas imagens eram
muito abundantes. Hoje é diferente.
Nós podemos fazer imagens
de Jesus, porque Ele próprio
nos mostrou o seu rosto!

da quaresma

Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras:
«Eu sou o Senhor, teu Deus,
que te tirei da terra do Egito,
dessa casa de escravidão.
Não terás outros deuses
perante Mim. Não invocarás
em vão o nome do Senhor,
teu Deus, porque o Senhor
não deixa sem castigo aquele
que invoca o seu nome em
vão. Lembrar-te-ás do dia
de sábado, para o santificares. Honra pai e mãe, a fim
de prolongares os teus dias

pree n

êxodo

r

om

1.a leitura

livro do

[Ex 20,
1-3.7-8.
12-17]

na Terra que o Senhor, teu
Deus, te vai dar. Não matarás. Não cometerás adultério.
Não furtarás. Não levantarás
falso testemunho contra o
teu próximo. Não cobiçarás
a casa do teu próximo; não
desejarás a mulher do teu
próximo, nem o seu servo
nem a sua serva, o seu boi
ou o seu jumento, nem coisa
alguma que lhe pertença.»
Palavra do Senhor.

C

Leitura do

de

definições
escravidão
É viver subjugado sob
o domínio de alguém
ou de alguma coisa,
isto é, viver sem liberdade.
Na verdade, Deus libertou
o seu Povo que estava
prisioneiro no Egito.

Graças a Deus.
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A lei do Senhor é perfeita,
ela reconforta a alma;
as ordens do Senhor são firmes,
dão sabedoria aos simples.

senhor, Vós tendes

palavras de vida eterna.
Sl 18 [19]

Os preceitos do Senhor são retos
e alegram o coração;
os mandamentos do Senhor são claros
e iluminam os olhos.

reconforta
Sabes quando um teste te
corre mal e alguém te diz
palavras que te acalmam e
te trazem paz interior? Isso é
reconfortar! É uma das coisas
mais bondosas do mundo!

O temor do Senhor é puro
e permanece para sempre;
os juízos do Senhor são verdadeiros,
todos eles são retos.
São mais preciosos que o ouro,
o ouro mais fino;
são mais doces que o mel,
o puro mel dos favos.

2.a leitura

Leitura da primeira epístola
do apóstolo
são paulo aos

coríntios

[1Cor 1,22-25]

Irmãos: Os judeus pedem
milagres e os gregos procuram a sabedoria. Quanto a
nós, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os
judeus e loucura para os gentios; mas para aqueles que
são chamados, tanto judeus
como gregos, Cristo é poder

e sabedoria de Deus. Pois o
que é loucura de Deus é mais
sábio do que os homens,
e o que é fraqueza de Deus
é mais forte do que os
homens.
Palavra do Senhor.

PREGAMOS
Pregar significa falar
aos outros de alguma
coisa muito importante,
como Deus e a nossa
Fé! Era isso que Jesus
fazia, e mais tarde
os Apóstolos e Paulo
(depois de Jesus).
Nós também o
fazemos ainda hoje!

Pormenor da cornija
da Basílica
de São Paulo
Fora de Muros

Graças
a Deus.
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Glória a Vós,
Jesus Cristo,
Palavra do Pai.
Deus amou tanto
o m undo q ue lhe deu
o seu F ilho Unigénito;
q uem acredita n’Ele
tem a v ida eterna.

evangelho de nosso senhor
jesus cristo segundo

[Jo 2,13-25]

são joão

E

stava próxima a Páscoa
dos judeus e Jesus subiu
a Jerusalém. Encontrou no
templo os vendedores de
bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados
às bancas. Fez então um
chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo,
com as ovelhas e os bois;
deitou por terra o dinheiro
dos cambistas e derrubou-lhes as mesas; e disse aos

que vendiam pombas: «Tirai
tudo isto daqui; não façais
da casa de meu Pai casa
de comércio.» Os discípulos recordaram-se do que
estava escrito: «Devora-me
o zelo pela tua casa.» Então
os judeus tomaram a palavra
e perguntaram-Lhe: «Que
sinal nos dás de que podes
proceder deste modo?»
Jesus respondeu-lhes: «Destruí este templo e em três

cambistas

Estes senhores trabalhavam
no Templo de Jerusalém.
Trocavam as moedas que não
eram permitidas dentro do
Templo por aquelas que eram.
É que no tempo de Jesus não
havia só uma moeda, como o
euro. Havia muitas diferentes
que circulavam ao mesmo
tempo, e nem todas tinham
muito boa fama.
não se fiava

Esta expressão significa
“não acreditar”. Jesus sabia
que para gostar d’Ele não
bastava receber um milagre,
era preciso querer conhecê-l’O,
rezar e dedicar-Lhe muito
tempo. E essas pessoas não
queriam fazer isso.

dias o levantarei.» Disseram
os judeus: «Foram precisos
quarenta e seis anos para
se construir este templo, e
Tu vais levantá-lo em três
dias?» Jesus, porém, falava
do templo do seu corpo. Por
isso, quando Ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que
tinha dito e acreditaram na Escritura
e na palavra de
Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em
Jerusalém pela festa da
Páscoa, muitos, ao verem

os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. Mas
Jesus não se fiava neles,
porque os conhecia a todos
e não precisava de que Lhe
dessem informações sobre
ninguém: Ele bem sabia o
que há no homem.
Palavra da Salvação.
Glória a Vós, Senhor.
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sopa
de letras
Vamos ver se
estiveste atento
ao Evangelho!
Prova que és uma
pessoa em quem
Jesus se poderia
fiar! Descobre nesta
sopa de letras todas
as pessoas
e os animais
que aparecem
neste texto!
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o templo
da tua diocese
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Bragança
Viana do Castelo
Braga
Vila Real
Porto
Aveiro
Lamego
Guarda
Viseu
Coimbra
Leiria
Santarém
Portalegre
Lisboa
Setúbal
Évora
Beja
Faro
Funchal
Angra
do Heroísmo
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íl i a

Esta semana
temos uma
proposta para ti e
para a tua família.
O Evangelho fala-nos do Templo de
Jerusalém, que no
tempo de Jesus
era o local por
excelência para
qualquer judeu.
Hoje, também
existem templos
aos quais é dado
destaque, seja pela
a antiguidade, seja
pela importância
que tiveram
na vida cristã
do nosso país.
Falamos-te das
catedrais!

20

e conheceres a Catedral
da tua Diocese! Aqui fica o mapa
com a sua localizacão…

19

ipélago da madeira
Arqu

15

18

17

ipélago dos Açores
Arqu

Conheces a Catedral
da tua diocese?
Convida os teus pais para visitares

41
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março

Deus serve-Se de muitas
formas para nos fazer chegar
o seu amor. Mesmo depois de o
povo de Deus se ter portado mal,
e depois de ter estado preso
no exílio por causa disso, Deus
fez surgir um novo rei, muito
forte, que lhes deu
de novo liberdade.

4. o d o minG o

da quaresma

pree n

om

1.a leitura

crónicas

r

C

Leitura do segundo
livro das

de

definições

[2CR 36,14-16.19-23]
abomináveis

Naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e o
povo multiplicaram as suas
infidelidades, imitando os
costumes abomináveis das
nações pagãs, e profanaram
o templo que o Senhor tinha
consagrado para Si em Jerusalém. O Senhor, Deus de
seus pais, desde o princípio

e sem cessar, enviou-lhes
mensageiros, pois queria
poupar o povo e a sua própria morada. Mas eles escarneciam dos mensageiros de
Deus, desprezavam as suas
palavras e riam-se dos profetas, a tal ponto que deixou
de haver remédio, perante a

Uma coisa abominável
é uma coisa muito má,
que faz mal e de que
ninguém gosta. Às vezes,
nós fazemos dessas coisas,
como magoar um colega,
porque pensamos que
nos vão trazer alguma
coisa boa. Mas nunca
trazem! Por isso é
preciso tentar evitá-las
ao máximo.
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indignação do Senhor contra o seu povo. Os caldeus
incendiaram o templo de
Deus, demoliram as muralhas de Jerusalém, lançaram
fogo aos seus palácios e
destruíram todos os objetos
preciosos. O rei dos caldeus
deportou para Babilónia todos os que tinham escapado ao fio da espada; e
foram escravos deles e de

seus filhos, até que se estabeleceu o reino dos persas.
Assim se cumpriu o que o
Senhor anunciara pela boca
de Jeremias: «Enquanto o
país não descontou os seus
sábados, esteve num sábado
contínuo, durante todo o
tempo da sua desolação, até
que se completaram setenta
anos.» No primeiro ano do
reinado de Ciro, rei da Pérsia,
para se cumprir a palavra do

ra
o pa
ent res
lem ado
sup s educ
o

júnior
quaresma

Todo o mês de março é passado no mais peculiar dos
tempos litúrgicos, a Quaresma, que começou na última quarta-feira de fevereiro
e desemboca no Domingo
de Páscoa, já em abril. Neste
espaço vamos tentar perceber melhor o que é este
tempo, procurar as suas
riquezas e perceber a sua
importância incontornável.
Depois, daremos algumas
pistas para uma caminhada
quaresmal.

O que é o Tempo
da Quaresma?
Quaresma significa, literalmente,
40! São 40 dias que consideramos especiais porque precedem
a festa mais importante do Cristianismo: a Páscoa.
São Leão Magno, um dos grandes Doutores da Igreja, dizia que
este tempo se assemelha a um
«grande retiro».
A Quaresma começa sempre com
a Quarta-Feira de Cinzas e termina
na manhã de Quinta-Feira Santa.

Porque precisamos
da Quaresma?
Tolentino Mendonça diz que, na
Quaresma, se poderia colocar um
letreiro à porta das Igrejas com a
inscrição “Obras em curso”. Podíamos dizer o mesmo das nossas
casas e da nossa pessoa!
Estas obras são parecidas com a
limpeza da casa, que, quando termina, nos permite viver com mais
conforto e bem-estar!
Neste suplemento damos-lhe
uma pista para uma possível
caminhada espiritual com base
nas obras de misericórdia.

Quais são e o que são
as obras de misericórdia?
As obras de misericórdia são atitudes que os cristãos se esforçam
por cultivar. São elas:
1.ª) Dar de comer a quem tem fome
2.ª) Dar de beber a quem tem sede
3.ª) Vestir os nus
4.ª) Dar pousada aos peregrinos
5.ª) Assistir aos enfermos
6.ª) Visitar os presos
7.ª) Enterrar os mortos.

1.a semana: dar de comer e beber
Comer e beber são duas atividades indispensáveis ao ser
humano, sobretudo beber. Pense
com o seu filho o que seria deixar de comer (ou pelo menos
de comer tanto) durante algum
tempo.
Experimente fazer um dia de jejum (privar-se de uma refeição
principal) durante esta semana.
Ou então prive-se de carne todos os
dias, fazendo uma dieta de frutos
secos e legumes.

2.a semana: vestir

3.a semana: dar pousada
aos peregrinos

Ter com que cobrir o corpo, protegendo-o do frio, com beleza e
dignidade, é igualmente indispensável à sobrevivência. Todavia, o vestuário é muitas vezes um
mundo de exagero.
Incentive o seu filho a dar a roupa
de que não necessita. Não apenas
a que ele não gosta ou não usa,
mas aquela de que ele não necessita. Faça-o embrulhá-la como um
presente e entregue-a numa instituição de solidariedade.

No tempo de Jesus, acolher os
peregrinos e os estrangeiros era
uma atitude mais relevante do
que nos nossos dias, pois não
havia as condições de transporte
e de alojamento de hoje.
Se o seu filho tiver amigos que frequentam a sua residência, convide-os a passar um fim de semana
com o seu filho em sua casa, e
preocupe-se em garantir que o seu
filho os recebe bem. Acolha os seus
familiares de férias!

4.a semana: assistir
os enfermos e visitar os presos
Estar doente ou preso é estar numa situação de fragilidade tremenda. Felizmente, a nossa
sociedade tem por cultura ajudar
os doentes e reabilitar os reclusos.
Leve o seu filho a visitar um familiar doente ao hospital, ou então a
acompanhar os grupos de voluntários que trabalham diariamente
com as pessoas que não têm familiares.

5.a semana: enterrar os mortos
Para a última semana da Quaresma deixamos o momento
existencial mais difícil de entender, a morte! Não é fácil perceber
e pensar abertamente sobre este
assunto, sobretudo porque muitas vezes o associamos à dor das
perdas que tivemos.

Leve o seu filho a visitar os seus
familiares defuntos no cemitério.
Procure não tornar a experiência
soturna, mas natural... Explique-lhe que ali foram sepultados
como Jesus no seu túmulo, mas
que dali ressuscitarão para o Céu,
com Jesus.

Senhor, pronunciada pela
boca de Jeremias, o Senhor
inspirou Ciro, rei da Pérsia,
que mandou publicar, em
todo o seu reino, de viva voz
e por escrito, a seguinte proclamação: «Assim fala Ciro,
rei da Pérsia: O Senhor, Deus
do Céu, deu-me todos os
reinos da terra, e Ele próprio
me confiou o encargo de

Lhe construir um templo em
Jerusalém, na terra de Judá.
Quem de entre vós fizer
parte do seu povo ponha-se a caminho, e que Deus
esteja com ele.»
Palavra do Senhor.
Graças a Deus.

salgueiros
O salgueiro é uma
espécie de árvore que
nasce sobretudo perto
das correntes de água.
Mas não é árvore do
sal! Os salgueiros têm
ramos muito fininhos,
repletos de folhas,
que caem em direção
ao chão com se fossem
lágrimas, como
as lágrimas do povo
de Deus, que
estava
triste.

Se eu me não lembrar de ti,
Sobre os rios de Babilónia
nos sentámos a chorar,
com saudades de Sião.
Nos salgueiros das suas margens,
dependurámos nossas harpas.

Jerusalém,fique presa

a minha língua.

Aqueles que nos levaram cativos
queriam ouvir os nossos cânticos,
e os nossos opressores uma canção de alegria:
«Cantai-nos um cântico de Sião.»
Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor
em terra estrangeira?
Se eu me esquecer de ti, Jerusalém,
esquecida fique a minha mão direita.
Apegue-se-me a língua ao paladar,
se não me lembrar de ti,
se não fizer de Jerusalém
a maior das minhas alegrias.

Sl 136
[137]
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2.a leitura

Leitura da epístola

do apóstolo são paulo aos
[EF 2,4-10]

Irmãos:
Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou, a nós,
que estávamos mortos por
causa dos nossos pecados,
restituiu-nos à vida com Cristo
– é pela graça que fostes salvos – e com Ele nos ressuscitou
e com Ele nos fez sentar nos
Céus. Assim quis mostrar aos
séculos futuros a abundante
riqueza da sua graça e da sua
bondade para connosco, em

efésios

Jesus Cristo. De facto, é pela
graça que fostes salvos, por
meio da fé. A salvação não vem
de vós: é dom de Deus. Não
se deve às obras: ninguém se
pode gloriar. Na verdade, nós
somos obra de Deus, criados
em Jesus Cristo, em vista das
boas obras que Deus de antemão preparou, como caminho
que devemos seguir.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus.

Às obras

Estas obras são as
pequenas coisas que nós
fazemos de bom para os
outros. São Paulo diz que
não são essas obras que
nos vão salvar, mas sim
o amor que Deus tem por
nós! De facto, as obras
são, sobretudo, um sinal
de que nós queremos esse
amor para nós!
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Glória a Vós, Senhor,
Filho do Deus vivo.
Deus amou tanto
o mundo que lhe deu
o seu Filho Unigénito:
quem acredita n’Ele
tem a vida eterna.

evangelho de nosso senhor
jesus cristo segundo

são joão
N

[JO 3,14-21]

aquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Assim
como Moisés elevou a serpente no deserto, também
o Filho do homem será elevado, para que todo aquele
que acredita tenha n’Ele
a vida eterna. Deus amou
tanto o mundo que entregou o seu Filho Unigénito,
para que todo o homem que

acredita n’Ele não pereça,
mas tenha a vida eterna.
Porque Deus não enviou o
Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que
o mundo seja salvo por Ele.
Quem acredita n’Ele não é
condenado, mas quem não
acredita já está condenado,
porque não acreditou no
nome do Filho Unigénito de

serpente no deserto
Ainda te lembras desta
história? É a história de um dia
em que o povo de Deus estava
a caminhar pelo deserto,
para fugir ao Faraó, e se viu
atormentado por serpentes
venenosas. Deus disse a Moisés
para fazer uma serpente de
prata e a colocar num lugar
alto onde todos a pudessem
ver! Quando olhavam para a
serpente, as pessoas mordidas
ficavam curadas, porque se
recordavam do poder e do
amor de Deus.
Nm 21,4-9
unigénito
“Uni” significa um/único,
e “génito” significa nascido.
Unigénito significa filho único.
Jesus foi o Filho Unigénito
de Deus. É verdade que todos
somos seus filhos, mas Jesus foi
de uma maneira muito especial.

Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao
mundo, e os homens amaram mais as trevas do que
a luz, porque eram más as
suas obras. Todo aquele que

pratica más ações odeia a luz
e não se aproxima dela, para
que as suas obras não sejam
denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se
da luz, para que as suas obras
sejam manifestas, pois são
feitas em Deus.
Palavra da Salvação.
Glória a Vós, Senhor.

correspondências

caldeus

Conquistou
muitos reinos
da Terra e
libertou o povo
da Babilónia.

sacerdotes
e povo

Diziam
as palavras
de Deus,
e escarneciam
deles.

Foram enviados
por Deus,
para tentar
corrigir o povo.

Incendiaram
o Templo de Deus
e destruíram as
muralhas
de Jerusalém.

mensageiros

jo go

s

profetas

Ciro

Multiplicaram as
suas infidelidades,
imitando os
costumes
abomináveis.

Volta a ler
a primeira
leitura com
muita atenção.
Vais encontrar
todas estas
personagens
nessa leitura.
Liga cada uma
à respetiva
ação.
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Desenha numa cartolina um círculo
como se fosse o centro do sol e pinta-o com os lápis, principalmente com
as cores quentes (amarelos, laranjas
e encarnados). Depois recorta da
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outra cartolina os vários raios de sol,
o maior número que conseguires,
pois temos a certeza que vais praticar
muitas boas ações.
Assim, durante a semana, no fim de
cada dia, escreve cada uma das tuas
ações em cada raio de sol e cola-os
no centro. Verás que quantas mais
fizeres, mais bonito será o teu sol.

ha ca
min
fiz a

r
a
uga dos
eu l ra i
o m nho
dei ma se
au

levei o jornal ao
papá de manhã

ma

lia
mí
No Evangelho,
Jesus diz que quem
pratica as boas
ações se aproxima
da luz. Que luz maior
podes encontrar
do que o sol? Assim
propomos-te que
faças das tuas boas
ações como se
de raios de sol se
tratassem.

pequenos
raios de sol

Material:
– Duas cartolinas
amarelas;
– lápis de cores;
– um marcador preto;
– tesoura de pontas
redondas;
– cola.
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março

Uma alianca de Deus com o Povo
é como um grande casamento!
Acontece que por diversas vezes
o povo foi quebrando a sua alianca ao
longo da História. Porém, Deus promete
uma alianca definitiva com o povo
perdoando os seus pecados
e apagando as suas faltas.

5. O D O MING O

DA QUARESMA

SIZU

IMPÉRIO ASSÍRIO
REINO DE
ARAM – DAMASCO

Acre

Umomium

Samaria
Gerasa
Bet El
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Ascalão

ESTADOS
FILISTEUS

Gaza

Jerusalém
Laquis
Hebron

REINO
DE JUDÁ

Bersebá

Estas duas expressões
TRIBOS
significam
“todo o povo
ARAMAICAS
REINO DE
judeu”. Israel e Judá
AMON
Rabate-Amon

Dibon

REINO DE
MOAB

TRIBOS
ÁRABES

eram os dois reinos
em que se dividiu
o povo judeu depois de
Salomão morrer.
O Reino de Israel ficava
mais a norte;
o de Judá, ao sul.
(consulta mapa
ao lado)

TRIBOS
NABATEIAS

REINO DE EDOM

Petra

definições
casa de israel
e casa de judá

REINO
DE ISRAEL

Sequem
Jafa

Asdod

r

Damasco

ESTADOS
FENÍCIOS

Mar
Mediterrâneo

Dias virão, diz o Senhor, em
que estabelecerei com a
casa de Israel e com a casa
de Judá uma aliança nova.
Não será como a aliança
que firmei com os seus pais,
no dia em que os tomei
pela mão para os tirar da
terra do Egito, aliança que
eles violaram, embora Eu

pree n

jeremias

Biblos

Beirute
Sidon
Tiro

0 (km) 20

de

om

1.a leitura

[Jr 31,31-34]

C

Leitura do livro de
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tivesse domínio
sobre eles, diz
o Senhor. Esta é a
aliança que estabelecerei com a casa de Israel,
naqueles dias, diz o Senhor:
Hei de imprimir a minha
lei no íntimo da sua alma e

gravá-la-ei no seu coração.
Eu serei o seu Deus e eles
serão o meu povo. Já não
terão de se instruir uns aos
outros, nem de dizer cada
um a seu irmão: «Aprendei
a conhecer o Senhor.» Todos
eles Me conhecerão, desde
o maior ao mais pequeno,
diz o Senhor. Porque vou
perdoar os seus pecados e
não mais recordarei as suas
faltas.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus.

dai-me,
um coração
,
Sl 50 [51]

senhor puro.

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade,
pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados.
Lavai-me de toda a iniquidade
e purificai-me de todas as faltas.
Criai em mim, ó Deus, um coração puro
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme.
Não queirais repelir-me da vossa presença
e não retireis de mim o vosso espírito de santidade.
Dai-me de novo a alegria da vossa salvação
e sustentai-me com espírito generoso.
Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos,
e os transviados hão de voltar para Vós.

repelir-me
Repelir significa afastar.
Normalmente usa-se
este verbo quando não
gostamos nada de uma
coisa e a queremos
afastar. Com esta frase,
o salmista queria pedir
a Deus que não se
zangasse e cuidasse dele!
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Normalmente,
piedade é a
vontade de
diminuir o
sofrimento alheio,
nomeadamente
perdoando
alguma coisa.
Mas aqui não.
É que piedade
tem também
outro significado:
ser fiel e rigoroso
nas coisas
de Deus.

2.a leitura

piedade

Leitura da epístola
aos

hebreus
[Hb 5,7-9]

Nos dias da sua vida mortal,
Cristo dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores
e lágrimas, Àquele que O
podia livrar da morte, e foi
atendido por causa da sua
piedade. Apesar de ser Filho,
aprendeu a obediência no
sofrimento e, tendo atingido

a sua plenitude, tornou-Se
para todos os que Lhe obedecem causa de salvação
eterna.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus.

Louvor a Vós,
Jesus Cristo,
Rei da eterna glória.
Se alg uém Me q uiser
serv ir, q ue Me siga,
diz o Senhor,
e onde E u estiver,
ali estará também
o meu servo.

N

aquele tempo, alguns
gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar
nos dias da festa, foram ter
com Filipe, de Betsaida da
Galileia, e fizeram-lhe este
pedido: «Senhor, nós queríamos ver Jesus.» Filipe foi

evangelho de nosso senhor
jesus cristo segundo

são joão
[Jo 12,20-33]

dizê-lo a André; e então
André e Filipe foram dizê-lo
a Jesus. Jesus respondeu-lhes: «Chegou a hora em
que o Filho do homem vai
ser glorificado. Em verdade,

a hora
Não é a hora do relógio!!
O evangelista João
gosta de usar este termo
para falar de um grande
momento, um momento
em que vai acontecer uma
coisa muito especial! Esse
momento, por excelência,
é a ressurreição de Jesus,
que se celebra no dia
de Páscoa! Mas ao
longo do Evangelho
há outras “horas” assim,
que preparam
a “hora” principal.
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em verdade vos digo: Se
o grão de trigo, lançado à
terra, não morrer, fica só;
mas se morrer, dará muito
fruto. Quem ama a sua vida,
perdê-la-á, e quem despreza
a sua vida neste mundo conservá-la-á para a vida eterna.
Se alguém Me quiser servir,
que Me siga, e onde Eu estiver, ali estará também o meu
servo. E se alguém Me servir,
meu Pai o honrará. Agora

a minha alma está perturbada. E que hei de dizer?
Pai, salva-Me desta hora?
Mas por causa disto é que
Eu cheguei a esta hora. Pai,
glorifica o teu nome.» Veio
então do Céu uma voz que

dizia: «Já O glorifiquei e tornarei a glorificá-l’O.» A multidão que estava presente
e ouvira dizia ter sido um
trovão. Outros afirmavam:
«Foi um Anjo que Lhe falou.»
Disse Jesus: «Não foi por
minha causa que esta voz se
fez ouvir; foi por vossa causa.
Chegou a hora em que este
mundo vai ser julgado. Che-

gou a hora em que vai ser
expulso o príncipe deste
mundo. E quando Eu for elevado da terra, atrairei todos
a Mim.» Falava deste modo,
para indicar de que morte ia
morrer.
Palavra da Salvação.
Glória a Vós, Senhor.
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imagem, seguindo
os pontinhos, para
veres quem fez a
nova aliança entre
Deus e os homens,
que o profeta
Jeremias anunciou
na primeira leitura:
(depois pinta ao
teu gosto)
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1 Recorta o cartão dos cereais com a forma de
um retângulo. Se quiseres, também podes fazer
outras formas, como um coração ou uma espiga.

fa míl

semente de trigo

Com os lápis de cera, pinta a parte de baixo do cartão com a
cor castanha, para simbolizar a terra onde as sementes morrem.
Cola os pequenos grãos de trigo por cima da parte pintada.

2

Pinta a parte de cima do
cartão de azul (como o céu).

3

Recorta formas de caules, folhas e pétalas das cartolinas coloridas e monta um
!
jardim por cima do azul. Podes usar alguns
se o grão de trig o mor re? vive
botões e papéis enfeitados para ajudar.

4

se o grão de trigo morre? vive!

rão
se o g

de tri

go mo

r r e? v

No fim, cola uma tira branca por cima da linha que
divide o castanho e o azul, e escreve nela a frase que
julgas mais importante do Evangelho deste domingo.

5

i v e!

Podes dar este cartão aos teus pais, a um outro familiar
ou aos teus amigos! Aproveita para lhes explicar o que
é a Quaresma.

ia

Nos momentos
mais marcantes
da nossa vida,
é habitual dar e
receber cartões
que levam os nossos
desejos! Nestes dias
de Quaresma, tão
importantes para
todos os cristãos,
vamos fazer
um cartão para
entregar a um dos
nossos amigos com
se o grão de trigo morr e? vive!
as palavras de Jesus
se o grão de trigo morre? vi
acerca da vida da
semente de trigo!

Material:
– Cartão de uma caixa
de cereais;
– lápis de cera;
– folhas de papel coloridas,
uma tesoura e cola;
– pequenos grãos
de trigo.
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5
20
abril
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d o ming o

Mesmo quando nos sentimos
sozinhos e tristes, não podemos
ter medo de falar de Jesus aos
outros, nem que seja ao ouvido,
como um segredo precioso! Deus
não nos esquece, e o seu amor
por nós não conheceu sequer
o medo da morte!

de ramo s

da paiXÃo d o senHor

isaías

C o mp

1.a leitura

Leitura do livro de

re

e n de r

[Is 50,4-7]

O Senhor deu-me a graça de
falar como um discípulo, para
que eu saiba dizer uma palavra
de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos, para eu
escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me
os ouvidos e eu não resisti nem
recuei um passo. Apresentei as
costas àqueles que me batiam

e a face aos que me arrancavam a barba; não desviei o meu
rosto dos que me insultavam
e cuspiam. Mas o Senhor Deus
veio em meu auxílio, e por
isso não fiquei envergonhado;
tornei o meu rosto duro como
pedra, e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.

definições
alento
O alento é a força
ou a vontade para avançar
e chegar às coisas boas que
desejamos... As palavras de
alento dão coragem
e incentivam!
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escarnecem

Escarnecer é
dizer ou fazer
alguma coisa
que provoca o
riso para gozar.
Quando é feito
com intenção
de magoar os
nossos amigos
ou estragar
alguma coisa,
escarnecer
é uma coisa
abominável!

Todos os que me veem
escarnecem de mim,
estendem os lábios
e meneiam a cabeça:
«Confiou no Senhor, Ele que o livre,
Ele que o salve, se é seu amigo.»

Meu Deus, Meu Deus

porque me

abandonastes?

Matilhas de cães me rodearam,
cercou-me um bando de malfeitores.
Trespassaram as minhas mãos e os meus pés,
posso contar todos os meus ossos.

salmo

21 [22]

Repartiram entre si as minhas vestes
e deitaram sortes sobre a minha túnica.
Mas Vós, Senhor, não Vos afasteis de mim,
sois a minha força, apressai-Vos a socorrer-me.
Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos,
hei de louvar-Vos no meio da assembleia.
Vós que temeis o Senhor, louvai-O,
glorificai-O, vós todos os filhos de Jacob,
reverenciai-O, vós todos os filhos de Israel.

2.a leitura

Leitura da epístola do
apóstolo são paulo aos

filipenses

[Fl 2,6-11]

Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se valeu
da sua igualdade com Deus,
mas aniquilou-Se a Si próprio.
Assumindo a condição de servo, tornou-Se semelhante aos
homens. Aparecendo como homem, humilhou-Se ainda mais,
obedecendo até à morte e morte
de cruz. Por isso Deus O exaltou
e Lhe deu um nome que está

acima de todos os nomes, para
que ao nome de Jesus todos
se ajoelhem no céu, na terra e
nos abismos, e toda a língua
proclame que Jesus Cristo é o
Senhor, para glória de Deus Pai.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus.

humilhou-se
Humilhar-se significa
submeter-se a uma coisa
indigna de si, render-se,
prostrar-se. Foi o que
aconteceu quando Jesus
se deixou crucificar. Sabias
que a morte na Cruz era
um castigo que se dava aos
piores ladrões na época de
Jesus? Só que ao sofrer
um castigo tão mau, Jesus
mostrou quão grande é o
seu amor por nós!
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A salvação, a glória
e o poder a Jesus Cristo,
Nosso Senhor..
Cristo obedeceu até
à morte e morte de cruz.
Por isso Deus O exaltou
e Lhe deu um nome
que está acima de
todos os nomes.

L

ogo de manhã, os príncipes
dos sacerdotes reuniram-se
em conselho com os anciãos e
os escribas e todo o Sinédrio.
Depois de terem manietado
Jesus, foram entregá-l’O a Pilatos. Pilatos perguntou-Lhe:
R «Tu és o rei dos judeus?»
N Jesus respondeu:
J «É como dizes.»

paixão de nosso senhor
jesus cristo segundo

são marcos
[Mc 15,1-39]

N E os príncipes dos sacerdotes
faziam muitas acusações contra Ele. Pilatos interrogou-O de
novo:
R «Não respondes nada? Vê
de quantas coisas Te acusam.»
N Mas Jesus nada respondeu,
de modo que Pilatos estava
admirado. Pela festa da Páscoa,
Pilatos costumava soltar-lhes
um preso à sua escolha. Havia
um, chamado Barrabás, preso

J = Jesus
N = Narrador
R = Assembleia

com os insurretos que numa
revolta tinham cometido um
assassínio. A multidão, subindo,
começou a pedir o que era
costume conceder-lhes. Pilatos
respondeu:
R «Quereis que vos solte o rei
dos judeus?»
N Ele sabia que os príncipes dos
sacerdotes O tinham entregado
por inveja. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram
a multidão a pedir que lhes
soltasse antes Barrabás. Pilatos,

tomando de novo a palavra,
perguntou-lhes:
R «Então que hei de fazer
d’Aquele que chamais o rei dos
judeus?»
N Eles gritaram de novo:
R «Crucifica-O!»
N Pilatos insistiu:
R «Que mal fez Ele?»
N Mas eles gritaram ainda mais:
R «Crucifica-O!»
N Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes
Barrabás e, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-O
para ser crucificado. Os soldados levaram-n’O para dentro
do palácio, que era o pretório,
e convocaram toda a coorte.
Revestiram-n’O com um manto

sinédrio

O Sinédrio era uma
assembleia muito importante
do judaísmo no tempo de
Jesus. Faziam parte deste
grupo alguns sacerdotes
mais importantes, os
anciãos do povo, homens de
influência e alguns escribas!
Era o Sinédrio que julgava
os crimes mais importantes
e tomava muitas decisões
acerca do rumo do
povo de Deus.

de púrpura e puseram-Lhe na
cabeça uma coroa de espinhos
que haviam tecido. Depois
começaram a saudá-l’O:
R «Salve, rei dos judeus!»
N Batiam-Lhe na cabeça com
uma cana, cuspiam-Lhe e,
dobrando os joelhos, prostravam-se diante d’Ele. Depois de
O terem escarnecido, tiraram-Lhe o manto de púrpura e vestiram-Lhe as suas roupas. Em
seguida levaram-n’O dali para
O crucificarem.
N Requisitaram, para Lhe levar a
cruz, um homem que passava,
vindo do campo, Simão de
Cirene, pai de Alexandre e Rufo.

E levaram Jesus ao lugar do Gólgota, quer dizer, lugar do Calvário. Queriam dar-Lhe vinho
misturado com mirra, mas Ele
não o quis beber. Depois crucificaram-n’O. E repartiram entre
si as suas vestes, tirando-as à
sorte, para verem o que levaria
cada um. Eram nove horas da
manhã quando O crucificaram.
O letreiro que indicava a causa
da condenação tinha escrito:
«Rei dos Judeus.» Crucificaram
com Ele dois salteadores, um à
direita e outro à esquerda. Os
que passavam insultavam-n’O
e abanavam a cabeça, dizendo:
R «Tu que destruías o templo
e o reedificavas em três dias,
salva-Te a Ti mesmo e desce da
cruz.»

insurretos

N Os príncipes dos sacerdotes e
os escribas troçavam uns com
os outros, dizendo:
R «Salvou os outros e não pode
salvar-Se a Si mesmo! Esse Messias, o rei de Israel, desça agora
da cruz, para nós vermos e acreditarmos.»
N Até os que estavam crucificados com Ele O injuriavam.
Quando chegou o meio-dia, as
trevas envolveram toda a terra
até às três horas da tarde. E às
três horas da tarde, Jesus clamou com voz forte:
J «Eloí, Eloí, lemá sabactáni?»
N que quer dizer: «Meu Deus,
meu Deus, porque Me abandonastes?» Alguns dos presentes,
ouvindo isto, disseram:
R «Está a chamar por Elias.»

N Alguém correu a embeber
uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma cana,
deu-Lhe a beber e disse:
R «Deixa ver se Elias vem tirá-l’O
dali.»
N Então Jesus, soltando um
grande brado, expirou. O véu
do templo rasgou-se em duas
partes de alto a baixo. O centurião que estava em frente de
Jesus, ao vê-l’O expirar daquela
maneira, exclamou:
R «Na verdade, este homem era
Filho de Deus.»
Palavra da Salvação.
Glória a Vós, Senhor.

Uma pessoal insurreta
é alguém que se revolta
contra quem tem autoridade
e inicia uma revolução,
uma manifestação ou um
outro protesto. No tempo
de Jesus, havia alguns
insurretos que se revoltavam
contra os romanos, que
tinham conquistado a terra
dos judeus.
injuriavam

Injuriar é fazer críticas
(que até podem ser
mentira) sobre alguém,
com o objetivo de lhe fazer
muito mal. Jesus foi várias
vezes injuriado, como os
profetas. Injuriar é muito
parecido a escarnecer (que
já estudamos este mês!), só
que não tem por objetivo
fazer rir.
71

quantos há no calvário?…

jo

g os
ovelhas
Esta é uma imagem
do que aconteceu
no Calvário, quando
Jesus foi crucificado
e morreu. Conta
quantos destes
objetos consegues
encontrar na
imagem! E, depois,
com a ajuda dos
teus pais vê se
consegues saber
quem são as
personagens que
estão lá!

lanças

cães

cavalos

jardim do calvário
1
Põe o copo deitado dentro do
prato para vasos, com a boca virada
para o centro.
2

Coloca a areia no prato. Divide
o prato ao meio e, por cima do copo,
faz uma grande montanha. Na outra
metade do prato faz uma planície...
3
Cobre a montanha com o musgo.
Na parte da montanha que está perto
da boca do copo coloca pedrinhas para
fazer um “muro”.

Na planície faz um caminho com
as pedras brancas desde a borda do
prato até à entrada do copo e cobre o
resto com mais pedras pretas...
4

5
Coloca a pedra grande de lado,
mas a tapar um pouco da boca do
copo, de modo que lá dentro fique
escuro.

Com os paus, faz três cruzes e
coloca-as por cima da montanha!
Podes colocar um pano branco por
cima da cruz do meio! É a cruz de Jesus.
Pronto, agora já tens uma maqueta
do jardim do Calvário onde Jesus foi
crucificado e depois sepultado. Podes
usá-la para brincar com os teus irmãos
e amigos e recriar as cenas da Páscoa!

fa míli

a

6

Durante
a semana que
hoje começa, que
é a Semana Santa,
propomos-te reunir
a tua família para
fazer um pequeno
Jardim do Calvário!
Com ele podes
conhecer a história
de Jesus
nesse lugar!

Materiais:
• Um prato para vasos,
grande;
• 6 pauzinhos
(pequenos
ramos de árvore,
ou paus de gelado)
• musgo verdinho
e terra, ou areia;
• pedras ou seixos
redondos;
• cola, tesoura, lápis, etc...
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Pequena

esco la da fé





 

Atividades extra,
rituais, orações
e imagens estão
disponíveis para download
em www.liturgiadiariajunior.paulus.pt

Olá! queres aprender
um pouco mais sobre
a liturgia e a fé?

Nesta última parte
da Liturgia Diária Júnior
encontrarás várias
coisas interessantes
sobre a fé e a vida cristã.
É uma “pequena escola
da fé”, para recordares
as belas coisas que
aprendeste (ou vais
aprender) na catequese.
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uma pessoa feliz

são josé
Um dos santos mais importantes da Igreja é São José!
Sabes quem é?! É claro que
sim. É o marido de Maria e pai
adotivo de Jesus.
Infelizmente, sabemos poucas
coisas sobre José. Não sabemos
quando nem onde nasceu, nem
o nome dos seus pais, nem se
tinha muitos irmãos.
Sabemos apenas que era carpinteiro, porque um dia houve
alguém que perguntou se
Jesus não era o filho de José,
o carpinteiro de Nazaré. Também sabemos que era descendente da família do rei David.

Além disso, sabemos, por causa
dos desafios que enfrentou,
que era uma pessoa simples e
trabalhadora, que se apaixonou
por Maria e quis casar com
ela. O maior desafio que José
enfrentou foi o de acreditar em
Maria quando ela lhe disse que
estava para ser a mãe de Jesus,
o Messias prometido, sem ele
saber de nada. Pensou mesmo
em abandonar Maria, sem a

acusar para que não fosse
injuriada.
Mas depois apareceu um anjo
a José, que lhe contou tudo
o que estava a acontecer e o
reconfortou!
Mas este não foi o único desafio
que José teve de abraçar! Levou
Maria de Nazaré para Belém,
assistiu ao nascimento de Je-

sus num estábulo e depois
ainda teve de fugir com Maria
para o Egito porque Herodes
queria matar o menino. O pobre José muito se deve
ter agoniado para conseguir dar a Maria tudo
o que ela precisava para
se sentir bem.
José mostrou ter um coração
muito afável e generoso para
obedecer à vontade de Deus.
Com São José aprendemos
o verdadeiro significado da
palavra “pai”. Por isso, a 19 de
março, recordamos São José
na figura do nosso pai.

monges e monjas

não são
todos iguais
Os monges e as monjas são pessoas que estamos habituados a
ver nos filmes antigos, mas que
ainda existem e têm um papel
muito importante!
Se pensas que vendo um monge
já os conheces a todos, estás
muito enganado! Existem muitas
famílias de monges e cada uma
vive a sua consagração a Deus de
uma forma muito especial. Diz-se
que cada ordem monástica tem

um carisma muito seu, que é o
que as torna diferentes.
Só para falar nas ordem de
monges mais famosas, este mês
apresentamos-te os beneditinos, os cartuxos, os franciscanos,
os dominicanos e os carmelitas.

O hábito
Chama-se hábito às roupas que
os monges e monjas usam no
seu dia-a-dia! A peça principal do
hábito é uma túnica comprida
que os monges usam sempre.
Esta roupa serve para todas as
atividades do seu dia. Depois, há
algumas outras partes especiais
do hábito que se acrescentaram
à túnica com uma finalidades
especial: rezar, trabalhar, etc.

Os mais antigos são os BENEDITINOS,
que foram organizados por São Bento! Estes
vivem segundo uma regra que São Bento
Escreveu e dedicam-se sobretudo ao louvor
a Deus e a Jesus, pela oracão
e pelo seu trabalho. Durante muitos séculos,
esta Ordem era a única que existia, pois
todos os monges gostavam
da sua regra.

Os DOMINICANOS também são muito
conhecidos. Eram monges de uma grande
inteligência, porque se dedicavam com
afinco ao estudo. Muitas vezes os lugares
de professores e de juízes eram ocupados
por estes monges. Um dos maiores
professores do cristianismo, São Tomás
de Aquino, era um Dominicano!

Os CARTUXOS são monges
solitários. Eles vivem toda a vida
sem falar com ninguém, exceto em

ESCAPULÁRIO
O escapulário é uma
espécie de avental
que cobre a parte
da frente e de trás
da túnica. Alguns
monges só o usam
para trabalhar,
mas outros andam
sempre com ele.

momentos muito especiais e nas
oracões que fazem em comunidade.
Os CARTUXOS foram fundados por
São Bruno e têm o seu principal
mosteiro nas montanhas cobertas de
neve da Franca - a Grande Cartuxa!
Foi neste mosteiro que foi
filmado o filme «O grande
Silêncio». Em Portugal existe
uma mosteiro cartuxo,
em Évora.
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Os CARMELITAS são um
exemplo de como os carismas
dos monges são muito ricos.
Eles centram a maior parte da sua
atencão em Maria. Há muitos monges
Carmelitas, mas há sobretudo
muitas mulheres carmelitas. A Irmã
Lúcia, de Fátima, foi Carmelita,
sabias? Ela morreu no
mosteiro desta ordem que
há em Coimbra.

rosário
Outro objeto muito
habitual (mas não obrigatório) nos hábitos é o
rosário – que é parecido
com as contas do terço,
só que três vezes maior.
Este é um símbolo da
devoção dos monges a
Maria, mãe de Jesus,
e do seu espírito de vida
em permanente oração.

Os FRANCISCANOS são
provavelmente os monges mais
conhecidos de sempre! vestem
hábito castanho e foram fundados
por São Francisco de Assis.
O carisma destes monges
obrigava-os a viver fora dos
mosteiros e a tratar com especial
atencão os mais pobres da
sociedade.

cíngulo
Esta é uma parte muito pequenina,
mas muito interessante, do hábito
dos monges. É um cordão que serve
de cinto para a túnica e que tem,
normalmente, três nós nas pontas.
Esses nós representam a pobreza,
a castidade e a obediência, que são os três “conselhos evangélicos” que inspiram
a vida de todos os monges
e monjas.

O QUE É
A VIDA

CONSAGRADA?
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ANO DA VIDA
CONSAGRADA
Um convite
do Papa Francisco

http://
tinyurl.com/
ktzu7sm
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Um livro atrativo, completo e totalmente ilustrado
que serve de manual para futuros acólitos.

Encomende em www.paulus.pt/loja ou ligue 219 488 870.
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