
 

 

2ª Feira, 27 de março de 2023 
TOMAR PARTE NA FESTA 

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

Bom dia.  Na parábola do Filho Pródigo, recordamos como reagiu o filho 
mais velho. Não queria festejar pelo regresso do irmão. E tu: queres tomar 
parte desta festa ou queres sair? Optar pela tristeza ou pela alegria? 

O frasco de doces 

Certo dia, um rapaz encontrou um frasco de doces num armário lá de casa. 
“Apetecia-me agora um destes doces” – pensou. Não tinha dúvidas de que 
se a sua mãe ali estivesse, lhe daria um daqueles doces. “Vou tirar um bom 
punhado” – disse. E se muito pensou, melhor o fez. Assim que meteu a mão 
dentro do frasco e recolheu o máximo de doces que podia, viu que a sua 
mão tinha ficado presa… Afinal o frasco era mais estreito do que parecia… 
E agora? Tinha a mão presa e não se conseguia soltar, nem por nada. Tentou 
uma e outra vez, mas não era capaz de retirar a mão com os doces. Sem 
saber o que fazer, começou a chorar. Nesse momento, chegou a mãe.  
- O que te aconteceu? – perguntou.  
- Fiquei com a mão presa ao tirar estes doces. – respondeu.  
- Bem – disse a mãe – não sejas tão ganancioso. Pega num só dos doces e 
não terás problemas em tirar a mão desse frasco.  
- Que fácil… porque é que não me lembrei disso antes? – disse o rapaz.  

(adaptado de Esopo) 
   

 Aprende a viver |  Por vezes, queremos muitas coisas e acabamos 
presos a sentimentos de egoísmo e inveja.  
- Na parábola, o filho mais velho ficou com ciúmes do irmão mais novo e 
esqueceu-se de tudo o que tinha recebido do pai naqueles anos em que 
viveu com ele. 



 

- Na nossa vida também somos assim: valorizamos pouco o que sempre 
tivemos e cobiçamos as coisas dos outros. 
 

- O jejum nos é oferecido como meio para renovar nossa amizade com o 
Jesus. Para fazer um sério compromisso de amor e generosidade para o bem 
dos irmãos. 
-Jejuar significa colocar um limite em muitos desejos, às vezes bons, para 
ter pleno domínio de si, para aprender a Amar+. 
 

 Celebra…| …. o dom do jejum nesta quaresma. Coloca um limite nos 
teus desejos, para teres pleno domínio de ti e aprenderes a amar e a 
alegrares-te com os outros.  
   
  

Rezemos | Deus de amor e da ternura, faz-me ver que tudo o que é Teu é 
meu. | Pai nosso… | Nós Te adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, (todos 
respondem:) que pela tua Santa Cruz salvastes o mundo. 

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

 
  



 

 

3ª Feira, 28 de março de 2023 
"TUDO O QUE É MEU É TEU" - PARTILHA COMO ATO DE LIBERDADE 

 
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  A caridade deve ser o distintivo de toda pessoa humana. É a 
síntese de tudo aquilo que ele acredita e faz. Diz o Pai misericordioso ao 
Filho mais velho: “Tudo o que é meu é Teu”. Queres ser construtor de muros 
ou pontes? Toma atenção! 

 
 

O CONSTRUTOR DE PONTES  
 
Dois irmãos que moravam em fazendas 
vizinhas, separadas apenas por um 
riacho entraram em conflito. Foi a 
primeira grande desavença em toda uma 
vida de trabalho lado a lado. Mas agora 
tudo tinha mudado. O que começara com um pequeno mal entendido 
acabou por explodir numa troca de palavras ríspidas e azedas, seguidas por 
um silêncio total. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu bater à porta: 
- Estou à procura de trabalho - disse o homem que batera. 
Será que tem por aí algum serviço para mim? 
- Sim, disse o fazendeiro. Por acaso até tenho. Vê aquela fazenda para lá do 
riacho? É do meu vizinho que, na realidade, é o meu irmão mais novo. Nós 
zangámo-nos e não consigo suportá-lo mais. Está ali aquela pilha de 
madeira, no celeiro. Use-a para construir um muro bem alto, de forma que 
eu não tenha de estar sempre a ver o meu irmão nem as terras dele.  
- Acho que entendo a situação e o que me pede, disse o carpinteiro. Mostre-
me onde estão os pregos, a pá e o martelo.  
O irmão mais novo entregou o material e foi para a cidade. O homem ficou 
ali, cortando, medindo, trabalhando todo o dia. Quando o fazendeiro 



 

chegou, nem queria acreditar no que os seus olhos viam. Em vez do muro 
que ele tinha pedido, tinha sido construída uma ponte, ligando as duas 
margens do riacho. Era um trabalho muito bem feito, mas o homem ficou 
enfurecido e disse: 
O senhor foi muito atrevido ao construir esta ponte, depois de tudo o que 
lhe contei. Mas logo se foi acalmando... Ao olhar novamente para a ponte 
viu o seu irmão aproximar-se de braços abertos. Por um instante 
permaneceu imóvel do seu lado do rio. 
O irmão mais novo, então disse: 
- Tu foste realmente muito amigo, ao construir esta ponte, mesmo depois 
de tudo quanto eu te disse! E, num só impulso, o irmão mais velho correu 
na direcção do outro, e abraçaram-se, chorando no meio da ponte. 
O carpinteiro que fez o trabalho preparava-se para partir com a sua caixa 
de ferramentas às costas.  
- Espere, fique connosco, pois temos mais trabalho para si - disse o irmão 
mais velho. 
- Gostaria muito - disse o carpinteiro. Mas tenho outras pontes para 
construir. 

Autor desconhecido 
 

 Aprende a viver | Já pensaste como as coisas seriam bem mais fáceis 
se, em vez de construir muros, começássemos a construir pontes com a 
nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas e, sobretudo, com os 
nossos inimigos? 
- Quaresma é tempo de derrubar os muros da inimizade e apostar na 
construção de pontes de amizade. 
  

Celebra…| … o dom da amizade. Pensa no que podes fazer para 
Pensemos em silêncio em algumas ações para reconstruir as tuas amizades. 
 
  



 

 

 
 
Rezemos | Senhor, faz de mim construtor da tua paz. Onde houver ódio que 
eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão. | Ave, Maria… | 
Nós Te adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, que pela tua Santa Cruz 
salvastes o mundo. 
 

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



 

4ª Feira, 29 de março de 2023 
GIVE A HAND! 

 
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Todos os dias vamo-nos tornando pessoas melhores e diferentes. 
Somos especiais, como uma força que sai da ajuda recíproca. Toma atenção 
neste vídeo! 
 

Vídeo 
Clicar no link: https://www.youtube.com/watch?v=Z08cH7g7lxU 

 
 

 Aprende a viver | Assim com vimos neste vídeo, Jesus escolheu, ao 
longo da sua vida, viver oferecendo-Se em favor dos homens e mulheres 
que encontrava. 
- Antes de morrer, quis fazer o mesmo connosco, dando-Se pela Eucaristia, 
para termos alimento de vida eterna.  
- É hora de dar as mãos. Dar as mãos da generosidade, da solidariedade e 
da fraternidade. 
 

Celebra…| … com um gesto de amor (ex. saudar as pessoas, dar um 
abraço, dar um conselho… ) 
  

Rezemos | Senhor Jesus, obrigado por nos mostrares como é um amor sem 
limites, o que é uma entrega livre e gratuita. | Pai nosso… | Nossa Senhora 
Auxiliadora, eu confio em Ti. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Z08cH7g7lxU


 

 

5ª Feira, 30 de março de 2023 
3,2.1… A CAMINHO DA PÁSCOA 

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

Bom dia.  No próximo Domingo o sacerdote, durante a missa, usa um 
paramento de cor vermelha. Sabias que  nesse dia termina a Quaresma e 
começa a Semana Santa? Uma semana para estar próximo de Jesus, 
acompanhá-l'O dia após dia no seu caminho para a ressurreição. Toma 
atenção! 

Vídeo 
 

(clicar no link e ativar a legenda): https://www.youtube.com/watch?v=y-
SrXeZcVhU&t=10s 

 

 

 Aprende a viver | Jesus vem para fazer a vontade de Deus. A hora 

tão desejada aproxima-se. Jesus está em Jerusalém e prepara-se para viver 
a semana mais intensa da sua vida.  
- Na quinta-feira à noite irá reunir-Se com os discípulos para Última Ceia 
(dá-nos o mandamento do amor, ensina-nos a servir os outros). 
Imediatamente depois, traído por Judas, irá ser preso e julgado 
rapidamente nessa noite.  
- Na sexta-feira irá subir o Calvário com a cruz, onde vai ser crucificado. 
- No Domingo é o grande dia de Páscoa: Jesus ressuscita por nós. 
 
Aviso: Amanhã com o gesto da Via – Sacra (caminho que Jesus fez até ao 
Calvário, lugar onde foi crucificado), vamos atualizar estes 
acontecimentos que antecedem a Páscoa de Jesus. És convidado(a) a 
participar com respeito. 

https://www.youtube.com/watch?v=y-SrXeZcVhU&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=y-SrXeZcVhU&t=10s


 

Celebra…| … o amor de Deus. Em Jesus, Deus dá a vida por nós. E tu, 
és capaz de dar a vida por alguém? Mesmo por aqueles com quem não 
falas?  
 
  
Rezemos | Querido Jesus, aproxima-se a Páscoa. Quero estar perto de Ti 
porque eu sei que Tu estás sempre perto de mim, especialmente quando 
me encontro em dificuldade. | Ave, Maria… | Nós Te adoramos e 
bendizemos, Senhor Jesus, (todos:) que pela tua Santa Cruz, salvastes o 
mundo. 

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

6ª Feira, 31 de março de 2023 
O QUE ME DIZ DEUS? 

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

Bom dia.  Hoje terminam as aulas e iniciamos a pausa letiva para celebrar a 
Páscoa. No domingo inicia a Semana Santa em que Jesus, por paixão, 
entrega a sua vida à morte para que todos que tenhamos vida.  

Meditemos no mistério da sua paixão, morte e ressurreição com esta 
música. 

Vídeo 
(clica na imagem): https://www.youtube.com/watch?v=YOrUnd4i3fA 

 

 Aprende a viver |   Que esta semana seja em tempo em que nos 
possamos associar ao amor de Cristo, experimentando que Ele deu e 
continua a dar a vida por nós, principalmente quando estamos mais em 
baixo. 
- O Colégio Nossa Senhora do Alto deseja a todos uma 
Santa Páscoa. 
 
 

Celebra…| … a Semana Santa, participando nas 
celebrações de 5ª feira Santa, 6ª feira Santa e Domingo 
de Páscoa. 
 

 Rezemos | Senhor Jesus, Tu és rei sem trono, sem palavras que não sejam 
de fé, sem um olhar que não seja de perdão. Tu és Rei e ajoelhamo-nos 

https://www.youtube.com/watch?v=YOrUnd4i3fA
https://www.youtube.com/watch?v=YOrUnd4i3fA


 

diante da tua cruz em adoração. | Pai nosso… | Nós Te adoramos e 
bendizemos, Senhor Jesus, (todos:) Que pela tua Santa Cruz salvastes o 
mundo.  

 


