
 

 

 
2ª Feira, 27 de março de 2023 

COM MARIA…ENCONTRO-ME COM O PERDÃO!  
ENCONTRO-ME COM JESUS! 

 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=zMm7PcwLk4c 
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Estamos a iniciar a quinta semana da Quaresma. Como tem 
passado rápido este tempo que nos é dado! 
 

  
 
Ontem, domingo, escutámos no evangelho que Jesus ressuscitou o seu 
amigo Lázaro. Sim, ressuscitou! Jesus é Deus e, por isso, teve esse poder 
para o fazer!!  Vamos ver um vídeo. Talvez nos ajude a perceber o que 
Jesus fez. 
 

Vídeo 
Clicar em: https://www.youtube.com/watch?v=nLTmQO1D9pM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zMm7PcwLk4c
https://www.youtube.com/watch?v=nLTmQO1D9pM


 

Faz os outros alegres | O que Jesus nos quer dizer é que, mesmo 
quando nos acontecem coisas más, ou estamos mais aflitos ou tristes, se 
acreditarmos n’Ele, Ele vai ajudar-nos, porque Ele é Deus. Ele age muitas 
vezes sem sabermos como.  
- Não há problema que Deus não consiga resolver. Somos chamados a 
confiar em Deus, trabalhar e não desistir. E Deus fará o resto. 
  

Celebra… | Quando vires alguém triste ou preocupado, faz como 
Jesus: ajuda essa pessoa a ficar alegre. 
  
Vamos rezar! | Meu Senhor, tudo o que fizeste foi para nos mostrar o 
quanto nos amas. Faz-nos capazes de falar desse amor aos outros. | Pai 
nosso… | S. João Bosco, rogai por nós.    
  

 

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

  



 

3ª Feira, 28 de março de 2023 
PERDOAR 

 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=9K_-AKMnur8 
 

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

Bom dia.  Como nos sentimos quando alguém nos perdoa por alguma 
coisa errada que fizemos? E como nos sentimos quando perdoamos quem 
nos fez ou disse alguma coisa injusta? [ouvir as respostas] Pois é! Por isso a 
Quaresma é um tempo especial para pedir perdão e de perdoar, tal como 
Jesus fez.  

O duelo 
Um dia, dois companheiros na escola zangaram-se de tal forma que se 
desafiaram para um duelo. Marcaram para um campo próximo o lugar da 
luta. Mediram vinte passos, fixaram as regras, colocaram cinco pedras 
junto de cada um dos rapazes que estavam zangados. Preparavam-se para 
o ataque.  
Domingos ia a passar pelo caminho e compreendeu o que se passava. 
Ambos eram amigos de Domingos: o que devia fazer? Cheio de coragem, 
Domingos entrou no espaço deixado livre entre os dois, tirou do pescoço o 
pequeno crucifixo que levava sempre consigo e aproximou-se dos colegas. 
Levantando a voz, disse com firmeza para ambos:  
- Olhai para este crucifixo e agora repeti comigo: Jesus morreu perdoando 
aqueles que o mataram. Mas eu não quero perdoar, mas sim vingar-me. 
Os dois rapazes ficaram sem fala. Então, Domingos continuou:  
- Vale a pena baterem-se?! Não acham que já há violência suficiente no 
mundo? Não são capazes de perdoar uma pequena ofensa?  
O duelo ficou desfeito. Um deles disse:  
- Domingos, tu és nosso amigo e o nosso gesto não passava de uma 
aventura de loucos que podia ter um final triste. Obrigado!  

https://www.youtube.com/watch?v=9K_-AKMnur8


 

Todos fizeram as pazes e reinou de novo a alegria. Domingos ficou feliz 
com o regresso à amizade daqueles colegas. 
 

Faz os outros alegres | Às vezes é-nos muito difícil perdoar as 
pequeninas coisas que nos fazemos uns aos outros e resolvemos tudo com 
violência, pontapé ou empurrão.  
Jesus perdoou sempre e até perdoou a quem lhe fez mal. Jesus viveu entre 
nós para nos dizer que Deus é amor que perdoar e acolher é muito melhor 
do que vingarmo-nos e condenar.  
  

Celebra… | Devemos aprender com Domingos Sávio a levar a paz e a 
não permitir violência e a falta de respeito pelos outros: uma palavra 
amiga, um gesto de paz vale muito mais do que um murro. Devemos 
aprender a perdoar e ajudar os outros a perdoar também. 
  
Vamos rezar! | Meu Jesus, Tu que nos ensinas a perdoar sempre, faz que 
sejamos capazes de amar a todos e perdoar quem nos faz mal. | Pai 
nosso… | S. Domingos Sávio, rogai por nós.    
  

 

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

  



 

4ª Feira, 29 de março de 2023 
A CAMINHO DA PÁSCOA – A CONDENAÇÃO DE JESUS 

 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=r7uqdji2wjY 
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
  
Bom dia.  Estamos a caminhar, em passos largos, para o maior 
acontecimento daqueles que se dizem amigos de Jesus – A Páscoa! É a 
maior festa e a mais bonita! A Festa da nossa Fé!  
Mas antes da ressurreição, Jesus teve de passar por momentos muito 
difíceis. Vamos ver: 
 
Vídeo: Clicar no link e ver a partir 0:34:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZdawalkbWkk  
 

Faz os outros alegres | Aqueles que condenaram Jesus não sabiam o 
que estavam a fazer; outros fugiram com medo; e Ele acabou por ser preso!  
- Condenaram um homem bom: Jesus! Ele veio ao mundo para dar falar 
sobre a verdade e fazer o bem.  
   

Celebra… | … Faz um pouco de silêncio e pensa em alguma falha, 
algum erro que tenhas cometido. Arrepende-te e pede perdão a Deus!  
   
Vamos rezar! | Senhor Jesus, abre o meu coração à verdade e faz que seja 
capaz de assumir os meus erros e pecados cometidos. | Meu Deus, porque 
sois tão bom, tenho muita pena de Vos ter ofendido, ajudai-me a não 
tornar a pecar. | Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.    
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=r7uqdji2wjY
https://www.youtube.com/watch?v=ZdawalkbWkk


 

5ª Feira, 30 de março de 2023 
A CRUZ É UMA PROVA DE AMOR 

 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=g0UVa8IvvXY 
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Estamos quase-quase a acabar mais um período de aulas. 
Depois começam as férias. Umas férias especiais, porque são as férias da 
Páscoa. A festa da Páscoa é muito importante para os amigos de Jesus, 
porque ninguém no mundo fez o que Ele fez: deu a vida por nós e 
ressuscitou! Vamos ver então, quão bonita é esta festa.  
 

Vídeo 
Clicar em: https://www.youtube.com/watch?v=xNN2dUPcFvI 
 

Faz os outros alegres | Todos temos pessoas que gostam de nós. O 
que é que essas pessoas fazem por nós? [ouvir as respostas] 
- Também Jesus, porque nos ama muito, fez muitas coisas por nós: ajudou 
as pessoas pobres, curou os doentes, consolou quem estava triste…  
E, apesar de saber que ia sofrer muito, Jesus foi capaz de perdoar quem 
lhe fazia mal e de se entregar na cruz, porque gosta muito de nós. Ele 
entrega o seu corpo, mas o seu coração continua cheio de amor para dar. 
 

 Celebra… |  … a Semana Santa. Começa no domingo a semana maior 
do ano. Não porque tem mais dias, mas porque celebramos em cada dia 
os últimos dias da vida de Jesus. Nestes dias devemos lembrar-nos de 
Jesus, fazendo silêncio, rezando por Ele, indo à missa. E, no dia de Páscoa, 
fazemos uma grande festa com a família! 
   

https://www.youtube.com/watch?v=g0UVa8IvvXY
https://www.youtube.com/watch?v=xNN2dUPcFvI


 

 

  Aviso | Amanhã, juntamente com os outros colegas da escola 
vamos fazer a Via- Sacra, ou seja, vamos “atualizar” através de um 
pequeno percurso na mata, o caminho que Jesus fez antes de morrer por 
cada um de nós. Vamos fazer com seriedade este acontecimento na nossa 
escola!  
 

Vamos rezar! | Senhor Jesus, Tu que foste capaz de viver dando-Te aos 
outros, ajuda-nos a sermos pessoas de corações grandes, onde todos 
encontram amizade.| Pai nosso… | Laura Vicunha, rogai por nós.    
  

 

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

  



 

6ª Feira, 31 de março de 2023 
DOMINGO DE RAMOS 

 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=0ertGU6Hn_c  
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
  
Bom dia.  Neste próximo domingo, escutaremos no evangelho que Jesus 
que vai para Jerusalém. Recebem-no em festa e com ramos de oliveira! 
Aclamam-no como Rei! Vamos escutar. 
 
 

Link: A verdadeira história da Páscoa -Cantinho da Criança 
 

   

https://www.youtube.com/watch?v=0ertGU6Hn_c
https://www.youtube.com/watch?v=YEIi7KTTX9k
https://www.youtube.com/watch?v=YEIi7KTTX9k


 

Faz os outros alegres | Inicia, assim, os últimos dias da vida de Jesus. 
- O povo de Jerusalém acolhe-o como se fosse um rei, mas dias depois, 
condena-o e grita: “crucifica-O! À morte!” 
- Cada vez que fazemos mal a alguém, estamos fazer mal a Jesus. Estamos 
a gritar “crucifica-O!” 
- De certeza que não queremos isso para Jesus, nem queremos um mundo 
mau. 
- Por isso, é muito importante celebrarmos a Festa da Páscoa. É a festa do 
perdão, do amor, da vida!  
  

Celebra… | … a Festa da Páscoa com muita alegria, paz e amor no 
coração! O nosso colegio deseja a todos os meninos e a todos os 
educadores uma Santa Páscoa na companhia das suas famílias! 
  
  
Vamos rezar! | Senhor Jesus, Tu que foste capaz de dar a vida por nós, 
torna-nos corajosos, para sermos capazes de mostrar aos outros o Teu 
amor. | Pai nosso… | Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.    
  

 

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


