Estamos no segundo Domingo da Quaresma, e
as leituras de hoje têm vários temas para
pensarmos, que nos podem ajudar a mudar para
sermos melhores, como Jesus nos pede.
Jesus vai com três apóstolos para um monte e
lá, perto de Deus, a rezar, transfigura-se e fica
lindo, branco e resplandecente. Também a
nossa alma se transforma e fica assim,
limpinha, branca, brilhante, quando o nosso
pensamento está pertinho de Deus e nos
esforçamos por mudar.
Vemos também que os apóstolos gostam de estar ali, perto de Deus, e dizem “É tão bom estar
aqui”. Também nós, quando nos esforçamos
para fazer as coisas de que Jesus gosta, nos
sentimos perto d’Ele e gostamos de estar assim.
Vamos continuar o nosso esforço para mudar
as coisas em que não somos muito bons, e
continuar a enfeitar o nosso coração e o
caminho para a Páscoa.

Leitura: Gen 22, 1-2.9a. 10-13. 15-18
Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias, Deus quis testar a Fé de Abraão e chamou-o:
- Abraão! Abraão respondeu. - Aqui estou.
- Pega no teu filho, o teu único filho, a quem tanto amas, Isaac, e vai à ter-ra de
Moriá, onde o oferecerás em sacrifício, num lugar que Eu te indicar.
Quando chegaram ao local designado por Deus, Abraão levantou um altar e
colocou lenha sobre ele. Depois, estendendo a mão, puxou do machado para
sacrificar o filho. Mas o Anjo do Senhor gritou-lhe do alto do Céu:
- Abraão, Abraão! - Aqui estou, Senhor. – respondeu ele.
- Não faças mal ao menino. Agora sei que na verdade amas a Deus mais que
tudo, uma vez que não Me recusaste o teu filho, o teu filho único.
Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres num
silvado. Foi buscá-lo e ofereceu-o em sacrifício em vez do filho. O Anjo do
Senhor chamou Abraão do Céu pela segunda vez e disse-lhe:
- Já que eras capaz de me oferecer o teu próprio filho, eu te prometo que
abençoarei os teus descendentes, que serão muitos, tantos como as estrelas do
céu ou a areia das praias, e sempre os ajudarei. Porque me obedeceste, na tua
descendência serão abençoadas todas as nações da terra.

Evangelho: Mc 9, 2-10
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Marcos
Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles
para um lugar escondido, num alto monte, e transfigurou-Se diante deles, ficando
com um aspecto diferente: as suas roupas tornaram-se brilhantes, tão brancas que
ninguém na terra as poderia deixar assim branquear. Apareceram-lhes Moisés e
Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus:
- Mestre, como é bom estar aqui! Façamos três tendas: uma para Ti, outra para
Moisés e outra para Elias, para podermos ficar aqui muito tempo.
Não sabia o que dizia, pois estavam com medo. Veio então uma nuvem que os
cobriu com a sua sombra e da nuvem uma voz dizia:
- Este é o meu Filho muito amado: escutai-O.
De repente, olhando à volta, não viram mais ninguém, a não ser Jesus, sozinho
com eles. Ao descerem do monte, Jesus disse-lhes que não contassem a ninguém
o que tinham visto, enquanto Ele não ressuscitasse dos mortos. Eles fizeram o
que Jesus mandou, mas perguntavam uns aos outros o que queria dizer
“ressuscitar dos mortos”.

Lê com atenção o Evangelho e preenche as palavras que faltam:
Um dia Jesus subiu ao alto de um monte com ___________, __________
e __________.
Quando estava lá, __________, ficando resplandecente e com as roupas
muito __________.
Depois apareceram ________ e _________.
Os apóstolos queriam que aquele momento durasse muito tempo e
disseram a Jesus: “__________, é tão bom estar aqui.”
Depois apareceu uma nuvem, e da nuvem saiu uma _____ que dizia:
“Este é o meu _________ muito amado. ____________!”
TRANSFIGUROU-SE
JOÃO
MESTRE

TIAGO
FILHO

ESCUTAI-O
MOISÉS

VOZ
PEDRO
ELIAS

BRANCAS

ESTA SEMANA O VALOR QUE VAMOS TRABALHAR É O AMOR.
PARA GANHARES A CHAVE DESTA SEMANA, VAIS ESPALHAR AMOR À TUA
VOLTA, ATRAVÉS DA TUA ALEGRIA, E DISPONIBILIDADE PARA AJUDARES
TODOS À TUA VOLTA
NA FOLHA ANEXA ESTÁ TUDO MUITO BEM EXPLICADO.

A caminho da Páscoa – 2ª Semana
Olha para o desenho da ultima página dos Xavierinhos.
O caminho começa na Quarta-feira de Cinzas e termina no Domingo de
Páscoa. Este caminho representa os dias da Quaresma e da Páscoa.
Sabes que Jesus vai ser pregado na cruz na Sexta-feira Santa?
Era preciso que Jesus morresse para poder ressuscitar.
Jesus veio ao mundo para nos salvar. Jesus é tão nosso amigo que morreu
na cruz por nós.
Também devemos ser muito amigos de Jesus.
Vamos aproveitar a Quaresma para prepararmos o nosso coração para a
grande festa da Páscoa, a Festa da Ressurreição de Jesus.
Vamos trabalhar os valores que nos vão levar à morada de Jesus.
Para isso, em cada semana vamos ter uma chave que nos vai ajudar a abrir
o nosso coração. E em cada Domingo cola a chave no sítio correto.
Para chegares à Páscoa com uma caminhada bonita, cumpre as atividades
propostas e enfeita o teu percurso (pinta, desenha, cola, etc), a começar na
Quarta-feira de Cinzas .
Nesta segunda semana vamos a ter a chave do Amor.
ACTIVIDADE - Durante a semana cultiva o Amor,
irradiando luz ao mostrares a tua alegria e
disponibilidade perante os outros. Cola a chave
respectiva no local indicado.
Pede aos teus pais que escrevam uma mensagem
de amor para ti, e guarda-as muito bem num local
onde as possas ir ler várias vezes.
Escreve também uma mensagem de amor para cada
um deles.
ORAÇÃO - Com a tua família, faz o sinal da cruz e
reza:
Jesus, meu amigo, que fortaleceste a fé dos
Apóstolos com a Transfiguração, na esperança da
Ressurreição, toma a minha mão na Tua e que eu
seja também um filho da luz, capaz de transmitir
alegria através do amor. Ámen.

Recorta a chave e coloca-a no caminho

