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PEQUENO

MISSAL

Já me conheces?!
O meu nome é Júnior
e sou o teu amigo da
LITURGIA DIÁRIA! Vou andar
quase sempre por aqui a
aprender e a rezar contigo!
Vamos viver uma grande
aventura juntos.

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 a Jesus desculpa 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.

25. Para que precisa a fé
de definições e de símbolos?
Na fé, o que está em jogo não são
palavras vazias, mas a realidade.
Na Igreja, cristalizaram-se ao
longo do tempo símbolos
de fé, com a ajuda dos
quais contemplamos,
expressamos, aprendemos,
transmitimos, celebramos
e vivemos essa realidade.
[CCC 170-174]
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6. rezar por todas as pessoas
REFRÃES DOS DOMINGOS

III e IV Domingos Do tempo pascal: 4 e 11 de maio
Cristo ouvi-nos,
Cristo atendei-nos.

Rei da glória,
Cristo atendei-nos.

Cristo ressuscitado,
ouvi-nos.

A

gora, juntos, rezamos por
todas as pessoas da nossa
paróquia, de toda a Igreja
e mesmo do mundo inteiro.
Por isso a nossa oração se chama
Universal, porque é por todos!
Reza pelos teus pais, pelos teus
professores e catequistas, pelos
teus amigos e por ti!

V e VI Domingos Do tempo pascal: 18 e 25 de maio
Ouvi-nos, Senhor.
Nós Vos rogamos,
Senhor, ouvi-nos.
Abençoai,
Senhor, o Vosso povo.

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 iI
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.

Deus, nosso Pai, que sois tão
bom, sentimo-nos contentes
por estarmos reunidos junto de
Vós. Queremos agradecer-Vos e,
com Jesus, vosso Filho, cantar-Vos a nossa alegria.
Glória a Vós, Senhor,
que tanto nos amais.

Sois tão nosso amigo que
criastes para nós este mundo
grande e belo.
Glória a Vós, Senhor,
que tanto nos amais.
Sois tão nosso amigo que
nos dais o Vosso Filho, Jesus,
para nos guiar até junto de Vós.
Glória a Vós, Senhor,
que tanto nos amais.

Sois tão nosso amigo que em
Jesus reunis todos os homens
como filhos de uma só família.
Glória a Vós, Senhor,
que tanto nos amais.
Porque sois tão nosso amigo,
queremos dar-Vos graças e, com
os anjos e os santos que Vos
adoram no Céu, cantamos com
alegria:
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.

Bendito seja Cristo Jesus,
que nos mandastes: o amigo
dos pequeninos e dos pobres.
Ele veio para nos mostrar como
podemos amar-Vos e como
podemos amar-nos uns aos
outros. Ele veio para tirar do
coração dos homens toda a mal
dade que não nos deixa ser ami
gos, que não nos deixa ser feli
zes. Ele prometeu que o Espírito
Santo estaria connosco todos
os dias, para podermos viver da
Vossa vida.
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, nós Vos
pedimos: enviai o Vosso Espírito
Santo para que este pão e este
vinho se convertam no Corpo
e Sangue de Jesus, Nosso
Senhor.
Na véspera da Sua morte, Jesus
deu-nos a maior prova do Vosso
amor: quando estava à mesa
com os discípulos, tomou
o pão, fez uma oração para Vos
dar graças; depois partiu o pão
e deu-o aos Seus discípulos,
dizendo:

Tomai, todos, e comei:
isto é o Meu Corpo,
que será entregue
por vós.
Jesus Cristo entregou-Se
por nós.
Em seguida, tomou o cálice
com vinho, fez de novo uma
oração para Vos dar graças;
depois entregou o cálice 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.
Jesus Cristo entregou-Se
por nós.
E disse-lhes ainda:
Fazei isto em memória de Mim.
Por isso, ó Pai, que sois tão bom,
lembramos agora a morte e a
ressurreição de Jesus, o Salvador
do mundo: Jesus entregou-Se
nas nossas mãos para ser agora
a nossa oferta e nos levar até
junto de Vós.
Glória a Deus, Nosso Senhor.

Escutai-nos, Senhor nosso
Deus; dai-nos o Vosso Espírito
de amor a todos nós que parti
cipamos nesta mesa santa para
ficarmos cada vez mais unidos
na Vossa Igreja com o Papa
Francisco, com o nosso bispo
N. e os bispos do mundo inteiro
e com todos os que trabalham
pelo Vosso povo.

Lembrai-Vos de todos
os nossos amigos e também
daqueles de quem não gosta
mos tanto. Lembrai-Vos daque
les que já partiram deste mundo
e recebei-os com amor na Vossa
glória.
Somos a Igreja de Cristo,
para Vossa glória.

Somos a Igreja de Cristo,
para Vossa glória.

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.

10.pai nosso
Fiéis aos ensinamentos do
Salvador, ousamos dizer:
Ou
Num só coração e numa só alma,
ousamos dizer como
o Senhor nos ensinou:

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;
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.

De braços abertos, o sacerdote diz sozinho:

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
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.

11. dar a paz…

mas atencão,
não é preciso
cumprimentar
muitas pessoas!
basta os que
estão à tua volta.

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.

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:

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.

A paz do Senhor esteja
sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu.
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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

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.

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

26
abril

3. o

D o Ming o

Já passaram 2 semanas
inteiras desde a Páscoa,
mas a Igreja continua a celebrar
durante todo este mês, sabias!?
isto acontece porque
a Páscoa é mesmo uma festa
muito grande!

DePois Da Páscoa

apóstolos

[At 2,14.22-33]

No dia de Pentecostes, Pedro,
de pé, com os onze Apóstolos,
ergueu a voz e falou ao povo:
«Homens da Judeia e vós todos
que habitais em Jerusalém,
compreendei o que está a acontecer e ouvi as minhas palavras:
Jesus de Nazaré foi um homem
acreditado por Deus junto de
vós, com milagres, prodígios
e sinais, que Deus realizou no
meio de vós, por seu intermé-

dio, como sabeis. Depois de
entregue, segundo o desígnio
imutável e a previsão de Deus,
vós destes-Lhe a morte, cravando-O na cruz pela mão
de gente perversa. Mas Deus
ressuscitou-O, livrando-O dos
laços da morte, porque não era
possível que Ele ficasse sob o
seu domínio. Diz David a seu
respeito: “O Senhor está sempre na minha presença, com Ele
a meu lado não vacilarei. Por
isso o meu coração se alegra
e a minha alma exulta, e até o

m pree

dos

Leitura dos atos

nd

er

Co

1.a leitura

definições
pentecostes
É uma palavra grega
que significa
“quinquagésimo” (50.º).
O dia de Pentecostes
(que este ano celebramos
a 8 de junho) é
o “quinquagésimo”
dia depois da Páscoa.
É um dia importante,
porque foi nesse dia
(At 2,1-13) que o Espírito
Santo veio habitar em cada
um os discípulos de Jesus.
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acreditado
Uma pessoa acreditada é
alguém que tem total confiança
de uma pessoa ou de uma
instituição importante. Por
exemplo, os embaixadores
de um país são acreditados
pelo Governo. Deus confiava
tanto no Seu filho Jesus que
ver Jesus, e falar ou interagir
com Ele, era como ver, falar
e interagir com o próprio Deus.
«Quem Me vê, vê o Pai.»
desígnio imutável
Desígnio é a mesma coisa que
“projeto”, e Imutável significa
“que não muda”. Este “projeto
de Deus que não muda” é
a nossa felicidade e salvação.
gente perversa
Ver página 35.

meu corpo descansa tranquilo.
Vós não abandonareis a minha
alma na mansão dos mortos,
nem deixareis o Vosso Santo
sofrer a corrupção. Destes-me a
conhecer os caminhos da vida,
a alegria plena em Vossa presença.” Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade: o patriarca David morreu
e foi sepultado, e o seu túmulo
encontra-se ainda hoje entre
nós. Mas, como era profeta e
sabia que Deus lhe prometera
sob juramento que um descendente do seu sangue havia de

sentar-se no seu trono, viu e
proclamou antecipadamente a
ressurreição de Cristo, dizendo
que Ele não o abandonou na
mansão dos mortos, nem a sua
carne conheceu a corrupção.
Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos
testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que Ele derramou,
como vedes e ouvis.»
Graças a Deus.

mostrai-me, senhor,

o caminho da vida

salmo

15 (16)

Defendei-me, Senhor; Vós sois o meu refúgio.
Digo ao Senhor: Vós sois o meu Deus.
Senhor, porção da minha herança e do meu cálice,
está nas Vossas mãos o meu destino.
Bendigo o Senhor por me ter aconselhado,
até de noite me inspira interiormente.
O Senhor está sempre na minha presença,
com Ele a meu lado não vacilarei.
Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta,
e até o meu corpo descansa tranquilo.
Vós não abandonareis a minha alma
na mansão dos mortos,
nem deixareis o Vosso fiel conhecer a corrupção.
Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida,
alegria plena em Vossa presença,
delícias eternas à Vossa direita.

vacilarei
Vacilar significa “estar pouco
seguro”, ter medo, estar indeciso.
Ora, neste salmo, o salmista
(a pessoa que escreveu
os salmos) manifesta uma grande
confiança em Deus. Ele acredita
que Deus é forte, inteligente
e bondoso, por isso a Seu lado
o salmista está seguro
e cheio de confiança.
mansão dos mortos
Não é uma casa grande cheia
de gente assustadora, como se vê
nas feiras populares!!! Esta é uma
expressão que significa que Deus
não nos deixa junto do que não
tem vida (está morto), do que é
triste e aborrecido, do que está
estagnado. Deus conduz-nos
ao que tem vida, ao que se mexe,
ao que é bom e nos faz bem.
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2.a leitura

sem aceção de pessoas
Aceção é o mesmo que “escolha”
ou “preferência”. Dizer que
Deus não tem “preferência” por
algumas pessoas em relação
a outras significa dizer que Ele é
muito justo para com todas
as pessoas. Deus é assim porque
é um Pai bom, que gosta
igualmente de todos como filhos
queridos.
cordeiro sem defeito
e sem mancha
Lembras-te de termos falado,
no mês passado, de um dos
símbolos da Páscoa, o Cordeiro?
É precisamente isso que Pedro
chama a Jesus nesta carta! Tal
como o cordeirinho, morrendo
(no Antigo Testamento), protegeu
os judeus no Egito, assim Jesus
nos protegeu para sempre.

Leitura da primeira epístola

de
Caríssimos: Se invocais como
Pai Aquele que, sem aceção
de pessoas, julga cada um
segundo as suas obras, vivei
com temor, durante o tempo
de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas
corruptíveis, como prata e ouro,
que fostes resgatados da vã
maneira de viver, herdada dos
vossos pais, mas pelo sangue
precioso de Cristo, Cordeiro
sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do

são pedro

Co
e

[1Pd 1,17-21]

mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa.
Por Ele acreditais em Deus, que
O ressuscitou dos mortos e Lhe
deu a glória, para que a vossa fé
e a vossa esperança estejam em
Deus.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus.

q

Como falar aos nossos filhos de Deus
e da Bíblia? E com que palavras?

Palavras simples e imagens apelativas,
que permitem contar aos vossos filhos,
de uma forma dinâmica e interativa,
doze histórias bíblicas.

Encomende online em www.paulus.pt/loja
(portes de envio grátis para Portugal)
ou pelo tel.: 219 488 870.

Senhor Jesus, abri-nos
as Escrituras, falai-nos
e inflamai o nosso coração.
Aleluia.

evangelho de nosso senhor
jesus cristo segundo

são lucas

[Lc 24,13-35]

D

ois dos discípulos de Jesus
iam a caminho de uma
povoação chamada Emaús, que
ficava a duas léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre
tudo o que tinha sucedido.
Enquanto falavam e discutiam,
Jesus aproximou-Se deles e pôs-Se com eles a caminho. Mas
os seus olhos estavam impedidos de O reconhecerem. Ele

perguntou-lhes. «Que palavras
são essas que trocais entre vós
pelo caminho?». Pararam, com
ar muito triste, e um deles, chamado Cléofas, respondeu: «Tu
és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou
nestes dias.» E Ele perguntou:
«Que foi?» Responderam-Lhe:
«O que se refere a Jesus de
Nazaré, profeta poderoso em
27

discípulos de jesus
Um discípulo é um aluno. Na
Bíblia, os amigos de Jesus
são chamados discípulos,
porque andavam livremente
com Ele, aprendendo com
as Suas palavras e gestos.

pág. 92
recitou a benção
Sentar-se à mesa, tomar
o pão e recitar a benção
eram costumes judaicos
normais. Mas hoje,
na Igreja, são expressões
que associamos à missa.
A mesa é o altar, o pão
será o corpo de Cristo
e a bênção são as palavras
de Jesus. Toda a missa é
como esta ceia onde podemos
reconhecer Jesus!

obras e palavras diante de Deus
e de todo o povo; e como os
príncipes dos sacerdotes e os
nossos chefes O entregaram
para ser condenado à morte e
crucificado. Nós esperávamos
que fosse Ele quem havia de
libertar Israel. Mas, afinal, é já
o terceiro dia depois que isto
aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo
nos sobressaltaram: foram de
madrugada ao sepulcro, não
encontraram o corpo de Jesus
e vieram dizer que lhes tinham

aparecido uns anjos a anunciar que Ele estava vivo. Alguns
dos nossos foram ao sepulcro
e encontraram tudo como as
mulheres tinham dito. Mas a
Ele não O viram.» Então Jesus
disse-lhes: «Homens sem inteligência e lentos de espírito para
acreditar em tudo o que os profetas anunciaram! Não tinha o
Messias de sofrer tudo isso para
entrar na sua glória?» Depois,
começando por Moisés e passando pelos Profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o
que Lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para
onde iam, Jesus fez menção de
ir para diante. Mas eles convenceram-n’O a ficar, dizendo:

«Ficai connosco, porque o dia
está a terminar e vem caindo a
noite.» Jesus entrou e ficou com
eles. E quando Se pôs à mesa,
tomou o pão, recitou a bênção,
partiu-o e entregou-lho. Nesse
momento abriram-se-lhes os
olhos e reconheceram-n’O. Mas
Ele desapareceu da sua pre-

sença. Disseram então um para
o outro: «Não ardia cá dentro o
nosso coração, quando Ele nos
falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?» Partiram
imediatamente de regresso a
Jerusalém e encontraram reunidos os Onze e os que estavam com eles, que diziam: «Na
verdade, o Senhor ressuscitou e
apareceu a Simão.» E eles contaram o que tinha acontecido
no caminho e como O tinham
reconhecido ao partir o pão.
Palavra da Salvação.
Glória a Vós, Senhor.

os onze
Consegues adivinhar quem
eram estes onze? Eram
os amigos mais próximos de
Jesus, chamados Apóstolos.
No início, eram doze. Mas
um deles disse aos soldados
onde podiam apanhar Jesus
para ser crucificado. Esse,
depois da morte de Jesus,
afastou-se dos outros.
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1

REZAR
Ao longo dos dias desta semana, pede à Mãe
de Jesus para que cuide da tua mãe:

fa míli

a

atividade
em família

re z a

1

(Acordou-te; escolheu a tua roupa; preparou
o pequeno-almoço; levou-te à escola; foi às
compras buscar o que precisavas; fez o jantar
para toda a família, etc...)

r

Este domingo
é o Dia da Mãe!
Tenho um desafio para ti:
fazer a tua mãe muito feliz!!
Como?! Dou-te duas
sugestões muito simples:
Rezar por ela
um bocadinho todos os dias
(é o mais importante!).
2 Fazer um buquê
de gomas para lhe oferecer.
1

Pensa em todas as coisas boas que a tua
mãe fez hoje por ti!!!

Pede a Maria (Mãe de Jesus)
que ajude a tua mãe ao longo
de todo o dia. Reza uma Ave-Maria...

2

Procura ajudar a tua mãe em tudo o que
puderes. Faz um pequeno elogio à tua mãe
todos os dias: Diz-lhe que é a melhor mãe do
mundo, que gostaste muito do jantar ou que
ela é muito bonita! Agradece delicadamente
alguma coisa que ela faz por ti...

3

2

um buquê de gomas

Como fazer:

3

1

Repete muitas vezes, variando as cores
que ficam no centro e as que usas para
as pétalas, para ficares com um buquê
muito grande.
Junta todas as flores de forma a formar
um ramo. Tapa os paus de espetada
com o papel e oferece à tua mãe.

– Crava o pau de espetada no centro
da goma que ficará no meio da flor.
– Estende um pequeno quadrado
de película aderente na mesa.

5

4

2

– Aperta o papel à volta das gomas
e do pauzinho de espetada.
– Escolhe gomas de duas cores:
uma para o interior da flor, e seis
de outra cor para as pétalas.

Material:
• gomas redondas
de cores diferentes;
• um saco de pauzinhos
de espetada;
• película aderente
transparente;
• papel crepe.
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jogo sobre
o evangelho
Agora que já sabes
a história dos discípulos
de Emaús, ajuda-os
a descobrirem Jesus
e a irem depressa
a Jerusalém contar aos seus
amigos o que lhes aconteceu!
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Faça os seus pedidos através de

comercial@paulus.pt
ou pelo tel. 219 488 870.

www.paulus.pt

Sabias que Jesus é muitas
vezes comparado a um pastor muito
bondoso e querido? Este Domingo
é sempre chamado o do Bom Pastor,

3

porque nele se fala de Jesus e de
nós, com a imagem do pastor

maio

4. o

e das suas ovelhas.

d o ming o

depois da páscoa

apóstolos

No dia de Pentecostes, Pedro,
de pé, com os onze Apóstolos,
ergueu a voz e falou ao povo:
«Saiba com absoluta certeza
toda a casa de Israel que Deus fez
Senhor e Messias esse Jesus que
vós crucificastes.» Ouvindo isto,
sentiram todos o coração trespassado e perguntaram a Pedro
e aos outros Apóstolos: «Que
havemos de fazer, irmãos?»
Pedro respondeu-lhes: «Convertei-vos e peça cada um de vós
o Batismo em nome de Jesus
Cristo, para vos serem perdoados
os pecados. Recebereis então o

m pree

Leitura
dos atos dos

[At 2,14a.36-42]

nd

er
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1.a leitura

dom do Espírito Santo, porque a
promessa desse dom é para vós,
para os vossos filhos e para quantos, de longe, ouvirem o apelo do
Senhor, nosso Deus.» E com muitas outras palavras os persuadia
e exortava, dizendo: «Salvai-vos
desta geração perversa.» Os que
aceitaram as palavras de Pedro
receberam o Batismo, e naquele
dia juntaram-se aos discípulos
cerca de três mil pessoas.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus.

definições
batismo
O Batismo é o primeiro
dos sete sacramentos!
É o sacramento que nos torna
filhos de Deus e membros da
Igreja, ou seja, discípulos de
Jesus. É por isso que Pedro
fala nele, porque o Batismo é
o primeiro de muitos passos.

n.º 194
gente/geração perversa
Perverso significa “mau”.
As pessoas más, de que fala
este texto, são as que não
acreditaram em Jesus e que,
com o coração desviado
do verdadeiro bem,
fizeram com que Ele fosse
preso e morto na cruz.
35

báculo
Um báculo era uma espécie
de bordão que os pastores
utilizavam enquanto guardavam
os seus rebanhos. Servia
para guiar as ovelhas,
para afastar os animais
perigosos e para os pastores
se apoiarem. Sabias que
atualmente os bispos também
usam um báculo?! Serve para
ilustrar a sua missão
de pastores da Igreja.

n.º 144

o

senhor nada me faltará

O Senhor é meu pastor:
nada me falta.
Leva-me a descansar
em verdes prados,
conduz-me às águas
refrescantes
e reconforta a minha alma.
Ele me guia por sendas direitas
por amor do Seu nome.
Ainda que tenha de andar por
vales tenebrosos,
não temerei nenhum mal,
porque Vós estais comigo:
o Vosso cajado e o vosso báculo
me enchem de confiança.

é meu pastor, 22 (23)
salmo

Para mim preparais a mesa,
à vista dos meus adversários;
com óleo me perfumais
a cabeça,
e o meu cálice transborda.
A bondade e a graça hão de
acompanhar-me,
todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre.

suplemento para os educadores
A tradição cristã associa à recitação de cada dezena do terço
um determinado episódio da vida
de Maria e de Jesus. Este facto
contribui para que o terço não
seja uma mera devoção mariana,
mas se integre no cerne do cristianismo: Jesus Cristo, Deus que
encarnou para nossa salvação.
A cada episódio chama-se mistério, por se tratar, de facto, de um
pequeno mistério de graça e de
amor de Deus, que somos chamados a aprofundar ao longo da
dezena.

ra
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júnior

Os mistérios
do terço
Atualmente existem 20 mistérios (15
tradicionais e 5 criados por São João
Paulo II), divididos em quatro grupos
de 5:
• os mistérios gozosos: aqueles em
que se reflete sobre a infância
de Jesus, num espírito de alegria
(gozo);
• os mistérios dolorosos: em que se
medita sobre os momentos de dor
que Cristo e Maria suportaram na
Paixão;
• os mistérios gloriosos: em que se
sugere a reflexão sobre a vitória de
Cristo sobre a morte e o pecado;
• e os mistérios luminosos: em que
olhamos com mais atenção para
episódios em que se “faz luz” sobre
a identidade de Jesus e a Sua missão entre nós.

Desafiamo-lo a reconhecer cada momento da história da
vida de Jesus e a contactar com as passagens indicadas.
MISTÉRIOS DA ALEGRIA
1.º Mistério A Anunciação do Anjo a Nossa Senhora.
– Lc 1,26-38
2.º Mistério A Visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel.
– Lc 1,39-56
3.º Mistério O Nascimento de Jesus no presépio de Belém.
– Lc 2,1-20
4.º Mistério A Apresentação do Menino Jesus no Templo.
– Lc 2,22-38
5.º Mistério O Encontro do Menino Jesus no Templo,
entre os Doutores. – Lc 2,41-50
MISTÉRIOS DA DOR
1.º Mistério Oração e Agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. – Mt 26,36-46
2.º Mistério A Flagelação de Nosso Senhor Jesus Cristo.
– Mt 27,24-26
3.º Mistério O Coroação de espinhos. – Mt 27,27-31
4.º Mistério Jesus a caminho do Calvário e o encontro
com Sua Mãe. – Lc 23,26-32
5.º Mistério A Crucifixão e Morte de Jesus. – Jo 19,17-30

MISTÉRIOS DA GLÓRIA
1.º Mistério A Ressurreição de Jesus Cristo. – Mt 28,1-10
2.º Mistério A Ascensão de Jesus ao Céu. – At 1,6-11
3.º Mistério A descida do Espírito Santo sobre Nossa
Senhora e os Apóstolos, reunidos no Cenáculo. – At 1,12-14 e 2,1-4
4.º Mistério A Assunção de Nossa Senhora ao Céu em
corpo e alma. – 1Cor15,12-23
5.º Mistério A Coroação de Nossa Senhora, como Rainha
do Céu e da Terra. – Ap12,1-17
MISTÉRIOS DA LUZ
1.º Mistério O Batismo de Jesus no Rio Jordão.
– Mt 3,13-17
2.º Mistério A Revelação de Jesus nas Bodas de Caná.
– Jo 2,1-11
3.º Mistério O Anúncio do Reino de Deus. Um convite
à conversão – Mt 4,17-23
4.º Mistério A Transfiguração de Jesus no Monte Tabor.
– Lc 9,28-36
5.º Mistério A Última Ceia de Jesus com os Apóstolos e a
Instituição da Eucaristia. – Lc 22,14-20

O carácter muito repetitivo do terço
torna-o uma oração difícil de se fazer
com crianças e adolescentes. Tendo isso
em conta, sugerimos duas meditações
do Pe. David Vieira (cf.: quintalvieira.
blogspot.com) dos mistérios gozo
sos, com um tom mais informal. Para
mais sugestões ou pistas, consulte
o nosso portal, www.paulus.pt.

Sugestões
de Meditação
Os mistérios gozosos do terço do Rosário meditados por Maria.
1.º Mistério – Anunciação do Anjo
Gabriel à Virgem Maria.
«Um dia, o anjo Gabriel veio ter comigo.
Fiquei perturbada sem saber o que
estava a acontecer. Ao ouvir a sua mensagem, senti um misto de alegria e de
apreensão. Como Deus é bom! Aceitei
o convite com toda a simplicidade,
porque com a ajuda de Deus nada é
impossível.

Ainda hoje, sempre que alguém é chamado a colaborar com Deus, sinto a
mesma alegria e a mesma apreensão.
E rezo para que todos os vocacionados
aceitem a vontade de Deus com simplicidade e grandeza de coração.»
2.º Mistério – Visitação de Maria à sua
prima Santa Isabel.
«Fui partilhar a minha alegria com a
minha prima Isabel que, apesar da
idade, estava para ser mãe segundo os
desígnios de Deus. A alegria partilhada
iluminou tudo e todos. A partir daí
verifiquei sempre que quem se aproxima de mim fica mais perto de Jesus
e quem se aproxima de Jesus não fica
longe de mim. Por isso cantei de alegria
e confiança.
Ainda hoje sempre que alguém se
aproxima de quem precisa, sempre
que alguém leva Jesus a alguém, sinto
a mesma vontade de cantar e louvar o
Senhor pelas maravilhas que continua
a fazer através dos Seus amigos.»
3.º Mistério – Nascimento do Menino
Jesus em Belém.
«A noite escura e fria de dezembro
transformou-se em felicidade e acon-

chego, paz e luz. Tive a sensação de
que Jesus ao nascer deixou de ser apenas meu para pertencer a todas as pessoas de boa vontade. Vieram de todos
os lados, do céu, da terra, de perto e de
longe, adorar o Deus Menino.
Eu guardava todas estas lições no
meu coração: Deus nasceu pequenino
para nos lembrar que devemos adorá-l’O sempre com a mesma ternura e a
mesma sensibilidade como se contempla uma criança que acaba de nascer.»
4.º Mistério – Apresentação do Menino
Jesus no Templo
«José e eu sempre nos esforçámos por
cumprir as recomendações da Lei do
Senhor, no que nos dizia respeito. Sabíamos que Jesus não nos pertencia… por
isso fomos apresentá-l’O ao Templo de
Jerusalém.
Alegrámo-nos com os que se alegravam com a Sua presença. Chorámos
com os que choravam quando alguém
nos advertia que uma espada de dor
iria atravessar o meu coração… Mas a
proximidade de Jesus a todos envolvia
e inebriava. Estar junto d’Ele é ter a certeza de estar a receber mais do que a

MISTÉRIOS GOZOSOS

dar, de ter maior felicidade em servir do
que em ser servido.»
5.º Mistério – A perda e o encontro
do Menino Jesus entre os Doutores da Lei.
«Um dia, em Jerusalém, experimentei
a sensação de ficar sem Jesus, experimentei por acaso ficar longe d’Ele.
E foi grande a nossa apreensão, minha
e de José. Foi uma lição vivida com toda
a intensidade e partilhada com todos,
para que nada nem ninguém nos possa
separar do amor de Jesus.
Às vezes temos de nos afastar para
aprendermos a valorizar aquilo que
temos e não nos apercebemos. A nossa
vida é feita de perdas e de encontros,
de afastamentos e reencontros. Afinal,
não somos nós a procurar e encontrar
Jesus, Ele é que nunca nos perde de
vista.»

1.º Mistério – Anunciação do Anjo à
Virgem Maria.

4.º Mistério – A Apresentação de Jesus
no Templo.

O anjo falou
à Virgem Maria
e a Virgem guardava
na alma o que ouvia.

No Templo, cumpriu
as leis que devia
e a Virgem guardava
na alma o que ouvia.

Avé, avé, avé Maria.

Avé, avé, avé Maria.

2.º Mistério – A visitação da Virgem
Maria à sua prima.
A prima Isabel
louvores dizia
e a Virgem guardava
na alma o que ouvia.
Avé, avé, avé Maria.
3.º Mistério – O Nascimento de Jesus
em Belém.

5.º Mistério – A perda e o encontro de
Jesus.
Na casa de Deus
Jesus se perdia
e a Virgem guardava
na alma o que ouvia.
Avé, avé, avé Maria.
Final

Na gruta, em Belém
o Filho nascia
e a Virgem guardava
na alma o que ouvia.

A Virgem guardava
na alma o que ouvia
queremos ser todos
iguais a Maria.

Avé, avé, avé Maria.

Avé, avé, avé Maria.

3)
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Leitura da primeira epístola

de

são pedro

Caríssimos:
Se vós, fazendo o bem, suportais o sofrimento com paciên
cia, isto é uma graça aos olhos
de Deus. Para isto é que fostes chamados, porque Cristo
sofreu também por vós, deixando-vos o exemplo, para
que sigais os Seus passos. Ele
não cometeu pecado algum e
na Sua boca não se encontrou
mentira. Insultado, não pagava
com injúrias; maltratado, não
respondia com ameaças; mas
entregava-Se Àquele que julga

[1Pd 2,20b-25]

com justiça. Ele suportou os
nossos pecados no Seu Corpo,
sobre o madeiro da cruz, a fim
de que, mortos para o pecado,
vivamos para a justiça: pelas
Suas chagas fomos curados.
Vós éreis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes para
o pastor e guarda das vossas
almas.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus.

graça
Não é uma piada.
Graça, neste sentido, significa
“motivo de orgulho”. Deus
tem orgulho de nós quando
sofremos com paciência por
causa do bem. Mas atenção!
Mais importante que
o sofrimento é o bem...
Se não o tivermos presente,
de todo o coração em
todos os momentos,
a dor de nada nos vale.
injúrias
Uma injúria é um insulto
grave e mau. Esta
expressão significa que Jesus
não respondia com coisas más
ao mal que Lhe faziam. Ele é
o perfeito exemplo de como
a “graça” pode acontecer
no sofrimento.
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Eu sou o bom pastor,
diz o Senhor:
conheço as Minhas ovelhas
e elas conhecem-Me.
Aleluia.

evangelho de nosso senhor
jesus cristo segundo

são joão
[Jo 10,1-10]

N

aquele tempo, disse Jesus:
«Em verdade, em verdade
vos digo: Aquele que não entra
no aprisco das ovelhas pela
porta, mas entra por outro lado,
é ladrão e salteador. Mas aquele
que entra pela porta é o pastor
das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhe-

cem a sua voz. Ele chama cada
uma delas pelo seu nome e
leva-as para fora. Depois de ter
feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente; e
as ovelhas seguem-no, porque
conhecem a sua voz. Se for um
estranho, não o seguem, mas

39

aprisco
O aprisco é a casinha das
ovelhas... Há apriscos grandes
e apriscos pequeninos. No
tempo de Jesus, a maioria dos
apriscos era um lugar simples
que os pastores construíam para
proteger as ovelhas do frio
e dos animais perigosos,
durante a noite.

fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.» Jesus
apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus
continuou: «Em verdade, em
verdade vos digo: Eu sou a porta
das ovelhas. Aqueles que vieram antes de Mim são ladrões e
salteadores, mas as ovelhas não
os escutaram. Eu sou a porta.

Quem entrar por Mim será salvo:
é como a ovelha que entra e sai
do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem senão
para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que as Minhas ovelhas tenham vida e a tenham em
abundância.»
Palavra da Salvação.

ovelhas
Jesus é um pastor bonzinho, que
cuida das Suas ovelhinhas com
carinho, como já diziam
os profetas do Antigo Testamento
(vai confirmar em Ez 34). Essas
ovelhas somos nós todos. Sim!
Pode parecer estranho, mas
lembra-te que, no tempo de
Jesus, um rebanho era
a coisa mais preciosa que
um pobre pastor podia ter!

Glória a Vós, Senhor.

jog
A

jogo
das sombras

B

C
D

os

Jesus disse para
termos cuidado,
para só seguirmos
o verdadeiro pastor.
Treina as tuas
capacidades de
observação...
Descobre qual
das sombras
corresponde ao
verdadeiro pastor!
41

Quantos queres?
Agora que já sabes
como encontrar o
Bom e o Verdadeiro
Pastor, vamos ajudar
a tua família a estar
preparada com um
jogo muito engraçado.

Material:
• 1 folha de papel
quadrada;
• 8 pequenos prémios
diferentes (por exemplo:
gomas, bolo de chocolate,
morangos, chocolates
pequeninos, etc.).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Preparação:
Segue os passos seguintes para fazeres da
folha de papel um “quantos-queres”.

fa míli

a

1 Dobra cada canto do papel até ao
1)
canto oposto e abre-o novamente. Deverão notar-se dobras com este aspeto.
2 Dobra os cantos do papel até ao centro.
2)
3 Neste passo o teu papel deve ficar com
3)
este aspeto.
44) Vira o teu papel de forma a que as

dobras que fizeste fiquem voltadas para
baixo.

5 Dobra os cantos para o centro, como
5)
fizeste no passo 2.
6 Neste passo o teu papel deve ficar com
6)
este aspeto.

Jogar:
Faz perguntas aos teus familiares e amigos
sobre as leituras deste domingo, como por
exemplo as que se seguem... Se eles acertarem, deixa-os escolher um prémio.
1. Um aprisco é a casa de quem?
A) Ovelha;
B) Cão;
C) Girafa
2. Jesus compara-Se com um Bom...
A) Padeiro;
B) Pastor;
C) Bombeiro

7

3. Quando chega ao aprisco entra...
A) Pela janela;		
B) Pela porta;
C) Pelas traseiras

8 e 9 Mete os dedos indicador e pole7)
gar por baixo/dentro das abas laterais e puxa.

4. Fazer o bem e suportar o sofrimento
com paciência é uma...
A) Brincadeira; B) Loucura;
C) Graça

Dobra agora o papel ao meio, na horizontal e na vertical.

10 Agora, pinta o interior de cada um dos
8)
bicos, metade de cada cor.

Desdobrando o interior dos bicos, escreve
por debaixo o nome de um dos prémios.

5. No Pentecostes, Pedro pediu ao Povo
que…
A) descansasse ;
B) recebesse o Batismo;
C) fizesse coisas boas.
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10

maio
Servir à mesa parece uma
coisa simples, mas não é, Porque
a “mesa” é um lugar de amor.
Segundo os Apóstolos,
para servir é preciso ter
boa reputacão, estar cheio
do Espírito Santo
e de sabedoria!!!

5. O

D O MING O

DEPOIS DA PÁSCOA

Naqueles dias, aumentando o
número dos discípulos, os helenistas começaram a murmurar contra os hebreus, porque no serviço
diário não se fazia caso das suas
viúvas. Então os Doze convocaram
a assembleia dos discípulos e disseram: «Não convém que deixemos de pregar a palavra de Deus,
para servirmos às mesas. Escolhei
entre vós, irmãos, sete homens de
boa reputação, cheios do Espírito
Santo e de sabedoria, para lhes
confiarmos esse cargo. Quanto
a nós, vamos dedicar-nos totalmente à oração e ao ministério
da palavra.» A proposta agradou
a toda a assembleia; e escolheram

reend

apóstolos

ESTÊVÃO, homem cheio de fé e do
Espírito Santo, FILIPE, PRÓCORO,
NICANOR, TIMÃO, PARMENAS e
NICOLAU, prosélito de Antioquia.
Apresentaram-nos aos Apóstolos,
e estes oraram e impuseram as
mãos sobre eles. A palavra de Deus
ia-se divulgando cada vez mais; o
número dos discípulos aumentava
consideravelmente em Jerusalém,
e obedecia à fé também grande
número de sacerdotes.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus.

mp

Leitura dos atos dos

[At 6,1-7]
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Co

1.a leitura

definições
os doze
São os Apóstolos (amigos
especiais de Jesus)!!! São os
mesmos Onze de que falámos
na página 29, e Matias, que
os Onze escolheram para
ficar no lugar de Judas.
impuseram as mãos
É um gesto que consiste em
colocar, delicadamente, as
mãos abertas sobre a cabeça
de alguém. Este gesto
simboliza a transmissão de
uma benção recebida. Sabias
que ainda hoje os bispos
impõem as mãos sobre
os novos diáconos e padres?!

n.º 255
45

esperamos,
senhor, na vossa

salmo

32 (33)

misericórdia
Justos, aclamai o Senhor,
os corações retos devem louvá-l’O.
Louvai o Senhor com a cítara,
cantai-Lhe salmos ao som da harpa.
cítara
A cítara é um instrumento
de cordas muito antigo.
Entre os gregos e os romanos,
por exemplo, era tocada
por especialistas e usada
em momentos eruditos.
Os judeus gostavam
de acompanhar os salmos
com a cítara, dando-lhes
ainda mais encanto.

A palavra do Senhor é reta,
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a retidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor.
Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem,
para os que esperam na Sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.

3)

m,

2.a leitura

o

Leitura
da primeira
epístola de

são pedro
[1Pd 2,20b-25]

Caríssimos: Aproximai-vos do
Senhor, que é a pedra viva,
rejeitada pelos homens, mas
escolhida e preciosa aos olhos
de Deus. E vós mesmos, como
pedras vivas, entrai na construção deste templo espiritual,
para constituirdes um sacerdócio santo, destinado a oferecer
sacrifícios espirituais, agradáveis
a Deus por Jesus Cristo. Por isso
se lê na Escritura: «Vou pôr em
Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa; e quem nela
puser a sua confiança não será
confundido.» Honra, portanto,

a vós que acreditais. Para os
incrédulos, porém, «a pedra que
os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular», «pedra de
tropeço e pedra de escândalo».
Tropeçaram por não acreditarem na palavra, pois foram para
isso destinados. Vós, porém, sois
«geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo adquirido por
Deus, para anunciar os louvores»
d’Aquele que vos chamou das
trevas para a sua luz admirável.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus.

pedra viva
Uma pedra viva só pode ser
utilizada para construir uma casa
viva! É isso que nós somos como
Igreja, uma casa onde se louva
a Deus e acolhe os irmãos,
cheia da vida do Espírito Santo!
pedra angular
No mês passado também falámos
desta pedra, lembras-te?! As pedras
angulares eram pedras fortes e bem
trabalhadas que os construtores
usavam para pôr nos cantos dos
edifícios (ângulos) e assim dar mais
segurança às paredes! Jesus é,
assim, a nossa segurança!
incrédulos
Um incrédulo é alguém que não
acredita numa determinada coisa.
Neste texto, são também aquelas
pessoas que troçaram e trataram
mal Jesus, precisamente por
não terem acreditado n’Ele.
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Eu sou o caminho, a verdade
e a vida, diz o Senhor;
ninguém vai ao Pai
senão por Mim.

evangelho de nosso senhor
jesus cristo segundo

aleluia.

N

aquele tempo, disse Jesus
aos Seus discípulos: «Não
se perturbe o vosso coração.
Se acreditais em Deus, acreditai também em Mim. Em casa
de Meu Pai há muitas moradas;
se assim não fosse, Eu vos teria
dito que vou preparar-vos um
lugar? Quando Eu for preparar-vos um lugar, virei novamente
para vos levar Comigo, para
que, onde Eu estou, estejais

são joão
[Jo 14,1-12]

vós também. Para onde Eu
vou, conheceis o caminho.»
Disse-Lhe Tomé: «Senhor, não
sabemos para onde vais: como
podemos conhecer o caminho?» Respondeu-lhe Jesus:
«Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vai ao Pai
senão por Mim. Se Me conhecêsseis, conheceríeis também o
49

perturbe
Perturbar significa o mesmo que
preocupar, incomodar, estar
triste e desconsolado por causa
de alguma coisa. Não é coisa para
cristãos, porque “se Deus está
connosco, que mal nos afetará”?!
tomé
Era o Apóstolo que não queria
acreditar que Jesus tinha
ressuscitado!! E agora não percebe
de que caminho Jesus fala... Este
rapaz (e tantos como ele) sempre
foi um pouco despistado, mas Jesus
gostava muito dele!

Meu Pai. Mas desde agora já O
conheceis e já O vistes.» Disse-Lhe Filipe: «Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta.» Respondeu-lhe Jesus: «Há tanto
tempo que estou convosco e
não Me conheces, Filipe? Quem
Me vê, vê o Pai. Como podes tu
dizer: “Mostra-nos o Pai”? Não
acreditas que Eu estou no Pai
e o Pai está em Mim? As palavras que Eu vos digo, não as
digo por Mim próprio; mas é o
Pai, permanecendo em Mim,

pelas minhas obras
Não são obras de construção civil!
São as muitas coisas boas que Jesus fazia
para ajudar as pessoas e para mostrar
que era especial. Conheces algumas obras
da história de Jesus?! Podes encontrar
coisas como ensinar, ajudar os pobres e os
pequeninos, curar os doentes, entre outras.

que faz as obras. Acreditai-Me:
Eu estou no Pai e o Pai está em
Mim; acreditai ao menos pelas
Minhas obras. Em verdade, em
verdade vos digo: quem acredita em Mim fará também as
obras que Eu faço e fará obras
ainda maiores, porque Eu vou
para o Pai.»
Palavra da Salvação.
Glória a Vós, Senhor.
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sopa
de letras
Na primeira
leitura viste como
os Apóstolos
escolheram sete
homens para os
ajudarem a servir
às mesas. Procura
na sopa de letras
os seus nomes!
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jogo das pedrinhas
OBJETIVO
Apanhar todas as pedrinhas do chão utilizando o método especial deste jogo.
Ganha quem conseguir levantar primeiro
todas as pedrinhas do chão!

f

am

JOGO
O jogo desenvolve-se da seguinte forma:

íl i a

11

Escolhe o local do jogo, que pode ser
o chão ou uma mesa velha, e senta-te em
círculo com os outros jogadores. Tirem à
sorte (pim, pam, pum,...) para ver quem é
o primeiro a começar.

33

Se conseguir, coloca a pedra que apanhou de lado e repete a jogada até apanhar todas as pedras que estão no chão,
uma a uma... Se não conseguir, não faz mal,
entrega as pedrinhas ao jogador seguinte
e volta a tentar quando for novamente
a sua vez.

44

Há muitos outros passos que tornam
este jogo interessante e quase sem fim.
Pergunta à tua mãe ou à tua avó se sabem
mais alguma jogada ou procura saber mais
na internet!

22

Jesus comparou-nos
a pedrinhas vivas, porque
a casa que nós somos
chamados a construir
com a nossa vida é uma
casa onde todos são
amigos! Neste jogo,
vamos usar pedrinhas
para fazer crescer
os nossos laços
de amizade.

O primeiro jogador lança as cinco pedrinhas ao chão de forma a ficarem o mais juntas
possível. Depois, o jogador agarra uma pedrinha, lança-a ao ar e apanha-a sem a deixar cair.
Enquanto a pedra está no ar, tem de apanhar, com a mesma mão, uma das que
estão no chão.
MATERIAL:
5 pedrinhas
pequeninas e redondas
JOGADORES:
Entre 2 e 5 entre
os 8 aos 80 anos!

No Youtube, há
vídeos que te podem

10 m
pelo
pelo

ajudar a aprender
e a desenvolver
este jogo!
Experimenta ver este:
http://goo.gl/
iqI65O

Faça o

comerc

www

CD e LIVRO DE PARTITURAS

CÂNTICOS DE LOUVOR PARA CRIANÇAS

10 músicas para as crianças, interpretadas
pelo coro infantil Vozes do Mar, dirigido
pelo Maestro e compositor António Ferreira.

Faça os seus pedidos através de
comercial@paulus.pt ou pelo tel. 219 488 870.

www.paulus.pt
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Uma das maravilhas de ser
cristão é acreditar que em jesus
nunca estamos sós. Deus está sempre
connosco, e Nós também estamos
uns com os outros, em Igreja. Já
pensaste quantas pessoas

maio

6. o

gostam de Jesus
como tu?

d o ming o

depois da páscoa

apóstolos

Naqueles dias, Filipe desceu a
uma cidade da Samaria e começou a pregar o Messias àquela
gente. As multidões aderiam
unanimemente às palavras
de Filipe, ao ouvi-las e ao ver
os milagres que fazia. De muitos possessos saíam espíritos
impuros, soltando enormes
gritos, e numerosos paralíticos
e coxos foram curados. E houve
muita alegria naquela cidade.
Quando os Apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram
dizer que a Samaria recebera

m pree

dos

Leitura dos atos

nd

er

Co

1. leitura
a

[At 8,5-8.14-17]

a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Quando
chegaram lá, rezaram pelos
samaritanos, para que recebessem o Espírito Santo, que
ainda não tinha descido sobre
eles: só estavam batizados em
nome do Senhor Jesus. Então
impunham-lhes as mãos e eles
recebiam o Espírito Santo.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus.

definições
samaria
A Samaria é uma das regiões da terra
de Jesus. Já te falámos de outras:
a Galileia e a Judeia, lembras-te?!
A Samaria tinha muito má fama
entre o povo judeu, porque nela
viviam muitos estrangeiros e filhos de
estrangeiros. Mas nem Jesus, nem
os amigos davam importância
a essas vozes. Sempre que podiam,
gostavam de passar por lá.
unanimemente
Uma coisa unânime é algo com
que todas as pessoas de um grupo
concordam. Nesta leitura significa
que o número de pessoas que
acreditaram nas palavras de Filipe
foi mesmo muito grande, muito
maior do que o esperado.
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A

terra Senhor
inteira salmo 65 (66)
aclame o

Aclamai a Deus, terra inteira,
cantai a glória do Seu nome,
celebrai os Seus louvores,
dizei a Deus: «Maravilhosas são as Vossas obras.»
«A terra inteira Vos adore e celebre,
entoe hinos ao Vosso nome.»
Vinde contemplar as obras de Deus,
admirável na Sua ação pelos homens.
Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi,
vou narrar-vos quanto Ele fez por mim.
Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha prece,
nem me retirou a Sua misericórdia.

2.a leitura

Leitura da primeira epístola

de

são pedro

Caríssimos:
Venerai Cristo Senhor em vossos corações, prontos sempre
a responder, a quem quer
que seja, sobre a razão da
vossa esperança. Mas seja com
brandura e respeito, conservando uma boa consciência,
para que, naquilo mesmo em
que fordes caluniados, sejam
confundidos os que dizem mal
do vosso bom procedimento

venerai

[1Pd 3,15-18]

Venerar Jesus é tê-l’O sempre
bem à vista do coração. Pensar
n’Ele e como Ele a cada passo
da vida, de tal maneira que
nos tornamos como Ele.
brandura

em Cristo. Mais vale padecer por
fazer o bem, se for essa a vontade de Deus, do que por fazer
o mal. Na verdade, Cristo morreu
uma só vez pelos nossos pecados – o Justo pelos injustos –
para nos conduzir a Deus. Morreu segundo a carne, mas voltou
à vida pelo Espírito.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus.

Ser brando é ser afável e
carinhoso. Se falarmos assim
sobre Jesus, não só as palavras
mas a própria brandura serão
um poderoso testemunho.
caluniados
Caluniar é dizer mentiras sobre
uma pessoa com o objetivo
de a prejudicar. Sabias que
no início da Igreja os cristãos
eram muito caluniados?

Se alguém Me ama,
guardará a Minha palavra.
Meu Pai o amará e faremos
nele a Nossa morada.
Aleluia.

evangelho de nosso senhor
jesus cristo segundo

são joão
[Jo 14,15-21]

N

aquele tempo, disse Jesus
aos Seus discípulos: «Se Me
amardes, guardareis os Meus
mandamentos. E Eu pedirei ao
Pai, que vos dará outro Paráclito,
para estar sempre convosco:

Ele é o Espírito da verdade, que
o mundo não pode receber, porque não O vê nem
O conhece, mas que vós conheceis, porque habita convosco
e está em vós. Não vos deixarei
órfãos: voltarei para junto de
vós. Daqui a pouco o mundo

mandamentos
Os mandamentos
representam um acordo
entre Deus e o Seu povo
para que o povo seja feliz.
Existem 10 mandamentos
que Deus deu ao povo
através de Moisés,
e uma conclusão que
Jesus deixou. Descobre
tudo sobre eles no

n.º 349.
59

paráclito
Esta é uma palavra grega
que significa “defensor”.
João (o autor deste Evangelho)
deu este nome ao Espírito
Santo porque ele é como
um amigo mais velho que nos
acompanha para todo o lado,
nos afasta dos perigos, nos
aconselha e nos ajuda.
órfãos
Um órfão é uma criança cujos
pais já morreram. No tempo
de Jesus, ser órfão era uma
grande tristeza. Não ter um pai
ou uma mãe é não ter quem
nos ame de todo o coração,
sem limites. Assim, Jesus
promete: na vossa fé,
não ficareis sozinhos!

já não Me verá, mas vós ver-Me-eis, porque Eu vivo e vós
vivereis. Nesse dia reconhecereis que Eu estou no Pai e que
vós estais em Mim e Eu em vós.
Se alguém aceita os Meus mandamentos e os cumpre, esse
realmente Me ama. E quem Me

ama será amado por Meu Pai, e
Eu amá-lo-ei e manifestar-Me-ei a ele».
Palavra da Salvação.
Glória a Vós, Senhor.

Enche os vasos, quase até
cima. Coloca as sementes
no vaso e cobre-as com um
centímetro de terra. Depois,
rega com cuidado, para não
revolver a terra.

2
Coloca o vaso
no parapeito de uma
janela, ou junto das outras
plantas no jardim.
É importante que ele apanhe
muita luz natural. Mas não deve
apanhar sol direto nas horas de
maior calor (10h – 18h).

a

Paráclito
por uns dias...

3

fa míli

1

O manjerico gosta de muita
água. Procura garantir que
a terra está sempre húmida.
Rega-o de manhã bem cedinho, ou à noitinha antes de
te deitares, mas nunca
quando a terra está quente.

4
O manjerico não gosta
nem de muito frio,
nem de muito calor.
Por isso, não o deixes
na rua à noite, nem ao
sol ao meio-dia.

Tens de esperar 10 dias até o manjerico começar a crescer e a espalhar o seu perfume.
Nessa altura, trata-o com cuidado! E lembra-te: não o deves cheirar com o nariz!!
Se plantaste os três vasos, podes oferecer alguns aos teus amigos. O manjerico é
a flor dos Santos Populares, por isso eles vão adorar!

Hoje fazemos-te
um desafio! Consegues
ser paráclito de uma
pequena plantinha?!
Sim?! Mãos à obra!!!
Ser paráclito não é
nada fácil. É como ser
Jesus para os outros!
Mas, no fim, vais ver
que vale a pena!

Material:
• 3 vasos pequeninos,
ou médios, de barro;•
• Sementes de manjerico
ou outra planta aromática
(como alecrim ou hortelã);
• terra rica em húmus.
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O espírito paráclito

jo

g os

Pergunta aos teus
pais que outro nome
também se dá ao
Paráclito que, durante
a última ceia, Jesus
prometeu enviar aos
seus amigos.

Pinta esta imagem
de acordo com
as indicações
da legenda, para
descobrires dois
dos símbolos que
a Igreja usa para
falar do Paráclito.

Pai Azul claro
Espírito Azul escuro
habita amarelo
amado laranja
aceita vermelho
roxo roxo

Pequena

esco la da fé

Atividades extra,
rituais, orações
e imagens estão
disponíveis para
download
em www.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.
63

o

terço

A história do Terço
O terço é uma devoção
muito simples, que consiste
em repetir algumas orações bem conhecidas, sobretudo a Ave-Maria, num
ato de louvor a Maria, Mãe
de Deus.
O terço surgiu há muitos,
muitos anos (no séc. xiii), porque as pessoas simples,
que não sabiam ler, não
podiam rezar coisas bonitas mas complicadas, como
os 150 salmos (que os monges rezavam).
Assim, em vez disso, diziam
150 Ave-Marias, acreditando que assim entregavam
“rosas” (daí a palavra rosário — um ramo de rosas)
a Maria.

As orações do terço
Para rezar bem o terço,
basta saber cinco orações
muito simples:

1

pai nosso

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,
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.
Amen.

2

ave-maria

Ave Maria, cheia de graça,
o Senhor é convosco,
bendita sois vós
entre as mulheres
e bendito é o fruto
do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores,
agora e na hora
de nossa morte.
Amen.

3

glória

Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo.
Como era no princípio,
agora e sempre.
Amen.

4

jaculatória
de fátima

Ó Maria concebida
sem pecado.
Rogai por nós que recorremos a vós.
Ó meu bom Jesus, perdoai-nos
e livrai-nos do fogo do inferno.
Levai as almas todas para
o Céu, principalmente
as que mais precisarem.

5

salve-rainha

Salve-Rainha, Mãe de misericórdia,
vida, doçura e esperança nossa,
salve!
A vós bradamos,
os degredados filhos de Eva.
A vós suspiramos, gemendo
e chorando neste vale
de lágrimas.
Eia, pois,
advogada nossa,
esses vossos olhos
misericordiosos a nós volvei.
E depois deste desterro
nos mostrai Jesus, bendito fruto
do vosso ventre.
Ó clemente,
ó piedosa, ó doce Virgem Maria!
Rogai por nós Santa Mãe
de Deus, para que sejamos
dignos das promessas de Cristo.
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Como se faz para
rezar o terço?
É muito simples. Começas com
o sinal da cruz, e se quiseres
podes cantar um cântico. Depois
rezas cinco dezenas:
• UMA DEZENA, ou um mistério,
é um conjunto de:
• 1 Pai Nosso,
• 10 Ave-MariaS,
• 1 Glória ao Pai
e a Jaculatória
de Fátima.

Se tiveres um terço, podes
ir contando as Ave-Marias
que rezas pelas bolinhas
(é por isso que as pessoas
lhe chamam “contas”),
tal como mostra esta imagem.

a história
de fátima

O que aconteceu
em Fátima
o anjo e os pastores
Antes de a Virgem Maria ter
aparecido, em 1917, Fátima
era uma pequena aldeia, que
sobrevivia da agricultura. Os
três pastorinhos, tal como muitos meninos daquela região,
levavam todos os dias os rebanhos dos pais para longe, até

onde houvesse comida para
as ovelhas.
A sua história começou a mudar
quando lhes apareceu um anjo,
o Anjo de Portugal, num lugar
chamado Loca do Cabeço e
também junto a um poço,
o Poço do Arneiro, que era dos
pais da Lúcia!
O anjo ensinou-lhes bonitas
orações, como a jaculatória que
se usa no fim das dezenas, e
como esta:
« Meu Deus eu creio, adoro,
espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que
não creem, não adoram, não
esperam e não Vos amam. »
O anjo vinha preparar os pastorinhos para o que aconteceria
depois…

maria
No dia 13 de maio de 1917,
os pastorinhos tinham ido para
a Cova da Iria, um terreno onde
os pais da Lúcia tinham algumas azinheiras e plantações.
Mais ou menos ao meio-dia,
os pastorinhos viram uma luz
forte, como a de um raio, e
ouviram um estrondo como
o de um trovão. Era a Virgem
Maria que vinha ter com eles.
A “Senhora”, como lhe chamavam os pastorinhos, pediu-lhes que viessem à Cova da Iria
todos os dias 13, desde maio
até outubro. Pediu-lhes também
que rezassem muito, porque

Jesus estava triste com os pecados que as pessoas faziam.
Nessa altura havia uma guerra
muito grande, era a 1.ª Guerra
Mundial. A Senhora prometeu
que se eles rezassem, a guerra
acabaria, e muitos pecadores
iriam para o céu.
No dia 13 de outubro desse
ano, como muitas pessoas não
acreditavam no que os pastorinhos diziam, houve um grande
milagre. O sol começou a rodar
no céu, e parecia que estava a
cair sobre as milhares de pessoas que foram à Cova da Iria
nesse dia.
Desde então muitas pessoas
acreditaram nos pastorinhos.
Todos os dias rezam o terço e
vão todos os anos ao Santuário de Fátima para ficarem mais
perto da Mãe de Jesus.
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como é o santuário
de fátima?
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Vamos conhecer os espaços de
Fátima!
11 Capelinha

das Aparições
Foi construída precisamente no lugar
onde a Virgem Maria apareceu.

Basílica do Rosário
É uma igreja grande e bonita, onde
estão sepultados os pastorinhos.
33 Basílica da Santíssima Trindade
É a maior igreja de Portugal. Lá dentro podem sentar-se 9000 pessoas!
44 Capela da Lauperene,
onde está o “Jesus escondido”.
55 Centro Paulo VI,
onde acontecem encontros pastorais.

A noite de 12 para 13…
A maior celebração relacionada
com Fátima acontece de 12 para
13 de maio. Esta celebração
recorda a primeira aparição da
Virgem Maria na Cova da Iria.
É a “noite grande” de Fátima.
No ano passado estiveram presentes 37 000 pessoas. Algumas
chegaram a pé, e muitas mais de
carro, para participar na missa e
nas outras formas de oração que
há durante toda essa noite.

Peregrinação
das crianças…
As crianças e adolescentes também têm momentos especiais
para louvar a Virgem Maria em
Fátima. No 3.º sábado de cada
mês, o santuário tem ativida-

des preparadas e dedicadas aos
mais novos, durante todo o dia.
E, a 10 de junho, há a Peregrinação Nacional das Crianças.
Em 2013 participaram cerca
de 35 000 meninos e meninas!
Pede já aos teus pais para participares este ano.

uma expressão com sentido

ave, maria

um objeto interessante

círio pascal
O círio pascal é uma vela de cera
muito comprida que se acende
com muita solenidade na Vigília
do Sábado Santo, a partir da
fogueira grande que se faz à
entrada da igreja. Tal como essa
fogueira, a luz do círio simboliza Jesus, que é a nova luz que
vence o escuro da noite.

O círio tem marcado um ano na
cera. Significa que Jesus está
vivo também no nosso tempo,
neste ano concreto que estamos a viver. Tem também representado o A [alfa] e o Ω [ómega],
que nos lembram que Jesus
deve estar presente nas nossas
vidas do princípio até ao fim.

Ave, Maria é uma saudação,
e uma aclamação! É como se
dissesses OLÁ, MARIA e VIVA,
MARIA de uma só vez.
Esta expressão vem do latim,
a língua que os romanos falavam. Eles diziam “salve” quando
queriam cumprimentar alguém,
ou quando queriam prestar
homenagem a pessoas muito
importantes, como o imperador! Ave é a mesma palavra que
“salve”, só que com o tempo foi
perdendo letras, como aconteceu com muitas palavras.

