Férias

Vamos de
férias com
Jesus

Meu Deus,
Tu criaste tantas coisas maravilhosas.
Eu gosto muito do mar, da praia.
Gosto de brincar à sombra das árvores
e de ouvir o chilrear dos pássaros.
É tão bom estar de férias,
passar mais tempo com os amigos,
visitar os avós e os outros familiares.
Obrigado por este mundo tão bonito
e por estes dias de descanso.
Nas férias,
quero ter-Te sempre no meu coração,
Pensar em Ti todos os dias.
Quero que sejas mais um amigo e confidente,
Com quem converso no meu coração.
Vou de férias,
Contigo no meu coração

Leitura: 2 Cor 8, 7 - 9 . 13 - 15
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo
S. Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Já que sois bons em muitas coisas: na fé, no falar bem, na ciência, em toda a
espécie de atenções e na caridade que vos ensinámos, deveis também ser
melhores nesta obra de generosidade.
Conheceis a generosidade de Nosso Senhor Jesus Cristo: Ele, que era rico, fez-Se
pobre por vossa causa, para vos enriquecer pela sua pobreza. Não se trata de vos
pedir mais do que aos outros mas sim de procurar a igualdade. Quando for assim,
ajudai com aquilo que tendes os mais pobres, para que um dia eles vos ajudem,
quando precisarem. E assim, haverá igualdade, como está escrito: “A quem tinha
colhido muito, não sobrou nada e a quem tinha colhido pouco, nada faltou.

Evangelho: Mc 5, 21 - 43
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Marcos
Naquele dia, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do lago,
reuniu-se grande multidão à sua volta, e Ele ficou à beira-mar. Chegou então um
dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e pediu-lhe
muito:
- A minha filha está a morrer. Vem impor-lhe as mãos, para que se salve e viva.
Jesus foi com ele seguido por grande multidão que o apertava de todos os lados.
Entretanto, vieram dizer-lhe da casa do chefe da sinagoga:
- A tua filha morreu. Porque estás ainda a incomodar o mestre?
Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga:
- Não tenhas medo. Basta que tenhas fé.
E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão
de Tiago. Quando chegaram a casa do chefe da sinagoga, Jesus encontrou grande
agitação, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes:
- Porquê todo este barulho e tantas lamentações! A menina não morreu; está a
dormir.
Riram-se d’Ele. Jesus depois de os ter mandado sair a todos, levando consigo
apenas o pai da menina e os que vinham com Ele, entrou no local onde estava
deitada a menina, pegou-lhe na mão e disse:
- Menina, levanta-te!
Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha doze anos. Ficaram
todos muito maravilhados. Jesus recomendou muito que ninguém soubesse do que
se passou e mandou dar de comer à menina.

Substitui, no texto abaixo, os espaços pelas letras do código, para
encontrares uma mensagem importante que não podes esquecer nas férias:.

VAMOS DE FÉRIAS! A CATEQUESE JÁ ACABOU, AS AULAS ACABARAM, E OS
XAVIERINHOS TAMBÉM VÃO DE FÉRIAS. MAS...
NAS FÉRIAS CONTINUAMOS A SER AMIGOS DE JESUS. REZAMOS TODAS AS
NOITES A AGRADECER O DIA QUE TIVEMOS, CHEIO DE COISAS BOAS,
CONVERSAMOS COM JESUS DURANTE O DIA, SEMPRE QUE NOS LEMBRAMOS
OU QUE NOS APETECE, VAMOS À MISSA AO DOMINGO NO SÍTIO ONDE
ESTAMOS DE FÉRIAS, PORQUE HÁ IGREJAS E MISSA EM TODA A PARTE.
NAS FÉRIAS VAIS LEMBRAR-TE QUE NÃO ÉS SÓ TU QUE GOSTAS DE FÉRIAS:
OS TEUS PAIS TAMBÉM GOSTAM, POR ISSO VAIS AJUDÁ-LOS SEMPRE QUE
FÔR POSSÍVEL, PARA ELES TAMBÉM TEREM UMA BOAS FÉRIAS.E VAIS
ESTAR SEMPRE COM ATENÇÃO PARA VER SE ALGUÉM PRECISA DA TUA
AJUDA.
VAMOS DE FÉRIAS, MAS NÃO VAMOS DE “FÉRIAS DE JESUS”

As actividades da Catequese em 2017/2018 encerraram no passado domingo
com uma festa muito participada pelas crianças, jovens e suas famílias.
Sob o tema "O Povo de Deus que caminha", os vários anos do Catecismo
apresentaram pequenas representações abordando questões como a Criação,
Profetas, Milagres, Bem-Aventuranças, terminando com a Oração.
Na despedida, as crianças e jovens ofereceram aos Pais o 'remédio' "Deus é
Bom", uma embalagem com orações em família.

