Quem já fez uma grande asneira? Estão todos a
dizer que não? Nunca? Não acredito!!! Com
certeza em alguma altura já fizeste uma grande
asneira, e depois quiseste esconder-te para não
teres que dizer aos teus pais o que fizeste!!
Pois é: quem faz coisas bem feitas não precisa de
se esconder. Quem faz coisas más, esconde-se no
escuro, foge da luz, para que não o encontrem.
É disso que São João fala hoje no Evangelho. São
João diz-nos que Jesus é a luz que veio ao mundo
para salvar todas as pessoas, mas algumas pessoas
fugiram da luz, porque eram más, e escolheram
ficar na escuridão. E quem foge da luz porque
quer ser mau, tem que ser castigado.
Mas nós queremos ser bons, alegres, amigos de
todos, para não termos medo da luz, e sermos nós
próprios uma luz que mostra aos outros o bom
caminho!

Leitura: EF 2,4-10
Leitura da Epístola do apóstolo
São Paulo aos Efésios
Irmãos: Deus, que é muito bom, gostou tanto de nós, que estávamos mortos por
causa dos nossos pecados, que nos trouxe de novo à vida com Cristo, e com ele
nos ressuscitou e nos fez sentar nos Céus com Cristo Jesus, para mostrar às
pessoas que hão-de viver depois de nós a sua bondade para connosco, em Cristo
Jesus.
De facto, é pela graça que fostes salvos, por meio da fé. A salvação não vem de
nós, é um dom de Deus. A salvação não se deve ao que nós fazemos, ninguém se
pode achar melhor que os outros. Na verdade, nós somos obra de Deus, criados
em Cristo Jesus, em vista das boas obras que Deus preparou, como caminho que
devemos seguir.

Leitura: Jo 3, 14-21
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
Segundo São João
Naquele tempo, Jesus disse a Nicodemos:
- Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também Jesus será elevado,
para que todos os que acreditam n’Ele tenham a vida eterna. Deus amou tanto
todas as pessoas, que lhes deu o seu próprio filho único, para que todos os que
acreditam n’Ele não morram, mas tenham a vida eterna.
Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para castigar as pessoas, mas para
que as pessoas sejam salvas por Ele. Quem acredita n’Ele não é castigado, mas
quem não acredita será castigado porque não acreditou no Filho de Deus.
E a razão do castigo é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens antes
quiseram a escuridão do que a luz, porque o que faziam era mau. Todos os
que fazem más acções detestam a luz e não se chegam a ela, porque assim os
outros podem ver as suas más acções. Mas quem faz boas obras chega-se à luz,
para todos vejam essas obras, feitas para glória de Deus.

Hoje o passatempo é mais difícil. Não vais ter só que completar palavras.
Tens que escrever 3 frases sobre a luz!!!
Pede ajuda aos teus pais, irmãos ou catequistas. Bom trabalho!!!

___________________________________________________________

ESTA SEMANA O VALOR QUE VAMOS TRABALHAR É A VERDADE.
VAIS ESFORÇAR-TE POR DIZER SEMPRE A VERDADE, E DIZER TODA A
VERDADE, MESMO QUE TE CUSTE.
PROCURA CITAÇÕES BÍBLICAS SOBRE A VERDADE E A HUMILDADE, COM
A AJUDA DOS TEUS PAIS OU DO CATEQUISTA.
SE PROCEDESTE MAL EM ALGUMA SITUAÇÃO, ASSUME ESSA FALHA COM
HUMILDADE, E REGISTA-A NUM PAPEL.
DEPOIS, RECORTA A CHAVE E COLA-A NO CAMINHO

Recorta a chave da semana e procura citações bíblicas sobre a verdade
e a humildade, com ajuda dos pais ou do catequista.
Os mais novos poderão reconhecer ter procedido mal em alguma
situação e deverão assumir com humildade essa atitude, registando-a
num pedaço de papel.
NA FOLHA ANEXA ESTÁ TUDO MUITO BEM EXPLICADO.

A caminho da Páscoa
Olha para o desenho da última 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 correcto.
Para chegares à Páscoa com uma caminhada bonita, cumpre as actividades
propostas e enfeita o teu percurso (pinta, desenha, cola, etc), a começar na
Quarta-feira de Cinzas .
Nesta quarta semana vamos a ter a chave da Verdade.
ACTIVIDADE - Pratiquemos a Verdade sendo
humildes como Jesus o foi. Recorta a chave da
semana e procura citações bíblicas sobre a verdade e
a humildade, com ajuda dos pais ou do catequista.
Os mais novos poderão reconhecer ter procedido mal
em alguma situação e deverão assumir com
humildade essa atitude, registando-a num pedaço de
papel.
ORAÇÃO - Com a tua família, faz o sinal da cruz e
reza:
Jesus, abençoa a nossa razão e clareia os nossos
sentimentos, para sentirmos a luz da Verdade e
multiplicá-la pela presença dos nossos exemplos.
Ámen.

Recorta a chave e coloca-a no caminho

