
 

 
2ª Feira, 20 de março de 2023 
S. JOSÉ, GUARDIÃO DE JESUS 

 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Começámos a 4.ª semana da Quaresma! Já estamos adiantados 
no caminho que estamos a fazer com Jesus. Ontem, domingo, escutámos 
no Evangelho que Jesus está sempre presente e pronto para nos curar das 
dificuldades que tenhamos.  
 
Ontem também foi dia de S. José. Sabem quem 
é? [ouvir as respostas] 
Colocou-se inteiramente ao serviço do plano de 
Deus, fez da sua vida um sacrifício, um dom 
total, uma vida entregue.  
 Em todas as situações da vida de José, ele soube 
dizer SIM a Deus, como Maria fez na anunciação 
e como Jesus fez.  
Na sua função de chefe de família, soube ensinar 
Jesus a ser obediente.  
Foi no exemplo de José que Jesus cresceu a 
aprender a fazer a vontade de Deus Pai. 
A grandeza deste homem existe pelo facto de ter sido o esposo de Maria e 
o pai de Jesus. 
    

Faz os outros alegres | Que também nós saibamos entregar-nos 
totalmente a Jesus e a Maria e colocar tudo o que somos e temos ao 
serviço de Jesus. Será que conseguimos? 
   
  
 



 

Celebra… | … indo à capela e pedindo a Jesus que te ajude a ser 
obediente a exemplo de José. 
   
NÃO ESQUEÇAS DE TRAZER A TUA PARTILHA DE ALIMENTOS PARA 
COLOCAR NA CAIXA DA TUA SALA. 
  
Vamos rezar! | São José, a ti, Deus confiou o seu Filho; em ti, Maria 
depositou a sua confiança; contigo, Cristo tornou-se homem. Guia-nos no 
caminho da vida, dando-nos coragem, e defende-nos de todo o mal. 
Ámen. | S. José, rogai por nós.    
  

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  



 

3ª Feira, 21 de março de 2023 
COM MARIA…ENCONTRO-ME COM A MISERICÓRDIA!  

 

Música  | https://youtu.be/GgdSmkKPpFU   
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Esta semana, que já é a 4.ª deste tempo quaresmal, quer ser de 
encontro com a misericórdia de Deus. A misericórdia é o amor de Deus, o 
perdão. Nós podemos encontrar esta misericórdia através da Igreja. 
Vamos perceber como através de uma 
história real. 
 

O Eduardinho 
Num bairro muito pobre, vivia o 
Eduardinho, com centenas de casas feitas 
de madeira e cartão, muito fracas, que se 
equilibravam em estacas sobre as águas. 
As crianças, quando iam de umas casas 
para as outras, tinham de ter muito 
cuidado para não perderem o equilíbrio 
nas estreitas passadeiras. Muitas vezes 
punham o pé nos numerosos buracos e 
caíam à água. 
Os pais dos meninos não tinham comida para lhes dar, por isso, dia sim, 
dia não, iam a uma instituição que lhes dava uma refeição.  
O Eduardinho e os amigos não iam à escola, mesmo os que eram mais 
inteligentes. Tinham que ajudar os pais a trabalhar. A pouca distância do 
bairro, havia uma grande catedral construída pelos primeiros missionários 
portugueses. 
Um dia, o Eduardinho entrou na igreja e ficou admirado com tanta beleza. 
Aproximou-se dele uma senhora que lhe perguntou o que é que estava a 

https://youtu.be/GgdSmkKPpFU


 

fazer. Aquela mulher tornou-se amiga do Eduardinho, passando a ajudá-lo 
nos estudos. O Eduardinho pôde estudar até à universidade graças à ajuda 
daquela mulher que lhe pagou a escola. Com o seu empenho e 
inteligência, o Eduardinho tornou-se professor. 
Agora trabalha no sítio onde cresceu e pensa: “Quero mudar a vida destes 
meninos, assim como aquela mulher mudou a minha”. 

Faz os outros alegres | Recordam-se do que é a misericórdia?! É o 
amor de Deus. 
- Como é que acham que o Eduardinho sentiu a misericórdia de Deus? 
[ouvir as respostas]  
- A Igreja é formada pelos amigos de Jesus. Por isso, ao fazer o bem, ao 
fazer os outros felizes, estamos a mostrar o amor de Deus e somos 
reconhecidos por sermos Seus amigos.  
   

Celebra… | … perguntem aos vossos pais a data do vosso Batismo e 
no próximo Bom Dia partilhamos.  
   
Vamos rezar! | Senhor Jesus, Tu que sempre és nosso amigo, faz que 
sejamos cada vez mais Teus amigos. | Pai nosso… | S. Domingos 
Sávio, rogai por nós.    
  

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  



 

4ª Feira, 22 de março de 2023 
ENCONTRO COM O PERDÃO DE DEUS 

 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=QwHY8IkJx30 
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
  
Bom dia.  Hoje é dia de nos encontrarmos com o perdão de Deus. Ele está 
sempre à espera que voltemos para casa, pronto a perdoar-nos e a dar-
nos o Seu imenso amor. Vejamos o que fez o Pai nesta história: 
 

Vídeo 
Clicar em 

https://www.youtube.com/watch?v=SZCgiK9vh40  
 

    

Faz os outros alegres | Perceberam a parábola?!  
- O rapaz decidiu abandonar o pai, gastou todo o dinheiro. Porque é que 
ele regressou a casa? Acham que estava arrependido? [ouvir as respostas] 
- E o pai: Como é que se sentiu quando ele se foi embora? E quando 
regressou? 
- Este pai parece-se com Deus!  
- Deus é assim: fica triste quando nos afastamos, alegra-se quando 
regressamos e perdoa-nos.  
- Ele quer que todos se sintam em casa e acolhidos, independentemente 
do mal que possam ter feito.  
   
  

https://www.youtube.com/watch?v=QwHY8IkJx30
https://www.youtube.com/watch?v=SZCgiK9vh40


 

Celebra… | … o perdão de Deus. Pensa um pouquinho sobre as coisas 
menos boas que tens feito aos outros, a Deus e a ti e pede perdão. Se já 
tens a 1ª comunhão, até podes ir confessar e pedir perdão a Jesus.  
  
Vamos rezar! | Meu Deus, porque sois tão bom, tenho muita pena de Vos 
ter ofendido. Ajudai-me a não tornar a pecar. | S. João Bosco, rogai por 
nós.    
  

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
 

  



 

5ª Feira, 23 de março de 2023 
ENCONTRO COM O SERVIÇO 

 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=vMyscih2Lvc 
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
  
Bom dia.  Por estes dias temos falado de alguns gestos de misericórdia, de 
perdão. Outro gesto é o serviço. Estarmos prontos para ajudar o próximo, 
tal como Jesus exemplificou. Vamos saber como foi: 
 

O lava-pés 
Na noite em que celebravam a 
Páscoa dos judeus, Jesus fez um 
gesto que deixou os discípulos 
um pouco surpreendidos.  
Jesus levantou-Se da mesa, tirou 
o manto e colocou uma toalha à 
cintura. Depois, deitou água 
numa bacia e começou a lavar 
os pés aos discípulos e a 
enxugá-los com a toalha. 
Depois disso, Jesus disse-lhes a 
todos: 
- Compreenderam o que fiz? Vocês chamam-Me Mestre e Senhor. Então, 
se sou vosso mestre e senhor, deverão imitar-Me. Também vocês deverão 
lavar os pés uns aos outros. Eu dei-vos o exemplo, para que, assim como 
Eu fiz, vocês o façam também. 
   
 

https://www.youtube.com/watch?v=vMyscih2Lvc


 

Faz os outros alegres | No tempo de Jesus, lavar os pés era um 
serviço que só faziam os servos ou escravos. Será que Jesus está a pedir 
para lavarmos os pés uns dos outros?! Não!! Ele pede-nos para servir. 
- O que é servir? [ouvir as respostas] 
- Jesus ensinou os seus discípulos e quer que nós, os seus amigos, 
estejamos sempre prontos a servir, a ajudar os outros, como Ele fez: 
dando tudo!  
 

  

Celebra… | … fazendo algum gesto que a todos surpreenda (ex: 
ajudar a limpar e a arrumar a sala da turma, apanhando o lixo que 
encontres no chão e que não é teu, partilhando o lanche com um colega 
com quem não brincas tanto, ajudando os colegas a fazer algum 
trabalho…) 
   
Vamos rezar! | Meu Deus, Tu que enviaste o Teu Filho para nos ensinar a 
amar, faz com que o nosso coração se abra à Tua graça. | Ave, Maria… | 
Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.    
  

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
 
 

  



 

6ª Feira, 24 de março de 2023 
TEMPO PARA JESUS 

 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=-nZ9KlfFfEs 
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
  
Bom dia.  Hoje começamos o dia a dizer que Jesus está no meio de nós! E 
é mesmo! Sempre que lhe pedimos que esteja presente, Ele está! Hoje 
vamos ver o que acontece no Evangelho do próximo domingo. Estejamos 
atentos! 

 

https://bit.ly/3mZte6t 
   

Faz os outros alegres | Perceberam o que aconteceu? (deixar que se 
expressem!) 
- Jesus tem tanto poder que é capaz de ressuscitar o seu amigo Lázaro. E, 
se Ele tem assim tanto poder, também é capaz de nos ajudar. 
- Mas para isso, Ele precisa da nossa bondade para chegar até àquelas 
pessoas que mais precisam de ajuda. 
   

Celebra… | … dizendo a Jesus que sabes que Ele te ama e que Tu 
queres amá-l’O mais, através dos gestos de bondade que fazes pelos 
outros. 
  
Vamos rezar! | Meu Jesus, que ressuscitaste Lázaro da morte e nos 
mostraste a vida, dá-nos a possibilidade de um dia vivermos contigo 
eternamente.  | Pai nosso… | Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.    
  

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  

https://www.youtube.com/watch?v=-nZ9KlfFfEs
https://bit.ly/3mZte6t

