Hoje celebramos a festa de Pentecostes, ou seja,
a descida do Espírito Santo sobre os Apóstolos e
Nossa Senhora.
Antes de subir ao Céu, Jesus prometeu aos
Apóstolos que não os deixaria sós, porque lhes
mandaria o Espírito Santo.
Hoje ouvimos como os Apóstolos estavam
fechados em casa, cheios de medo, porque os
judeus e os romanos queriam matar os amigos
de Jesus. Depois de receberem o Espírito Santo
deixaram de ter medo e foram por todo o mundo
ensinar a palavra de Deus e baptizar as pessoas
que acreditavam no que eles ensinavam.
Nos dias de hoje, no nosso país, ninguém é
perseguido por acreditar em Jesus; mas, às
vezes, temos vergonha de mostrar que somos
amigos de Jesus, e de falar n’Ele
Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a
ser testemunhas de Jesus, como Ele nos pediu.

Leitura: Actos 2, 1 - 11
Leitura dos Actos dos Apóstolos
Quando chegou o dia de Pentecostes, os Apóstolos estavam todos reunidos no
mesmo lugar. De repente ouviu-se, vindo do Céu, um barulho que parecia uma
forte rajada de vento, que encheu a casa onde se encontravam. Viram então
aparecer uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo, e poisou uma
sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a
falar várias línguas.
Moravam em Jerusalém judeus piedosos, vindos de vários países. Ao ouvir
aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual ouvia
os Apóstolos falar na sua própria língua. Espantados e maravilhados diziam:
- Não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que cada um de nós
os ouve falar na sua própria língua? Nós somos de tantos países diferentes, e
ouvimo-los falar, nas nossas línguas, das maravilhas de Deus.

Evangelho: Jo 20, 19 - 23
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa
onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-Se
no meio deles e disse-Ihes:
- A paz esteja convosco.
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria
ao verem o Senhor. Jesus disse-Ihes de novo;
- A paz esteja convosco, Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a
vós,
Dito isto, soprou sobre eles e disse-Ihes:
- Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão
perdoados; e àqueles a quem não os perdoardes, serão retidos.

Hoje vamos conhecer os MISTÉRIOS DOLOROSOS, que são os
mistérios do ROSÁRIO que se rezam às terças-feiras e às sextas-feiras.
Cada mistério representa um acontecimento importante da paixão e morte
de Jesus. Como nestes mistérios há nomes difíceis, pede ajuda a um adulto
ou a um irmão mais velho para te explicar o que significa. Depois
completa, e põe o número correspondente em cada quadradinho
1 – A _________________ de Jesus no Horto.
2 – A _________________ de Jesus. (Bateram em Jesus com um chicote)
3 – A _________________ de espinhos.
4 – A subida ao _________________ carregando a cruz às costas.
5 – A __________________ de Jesus.
COROAÇÃO

CRUCIFICAÇÃO

AGONIA

FLAGELAÇÃO

CALVÁRIO

HOJE, COM A FESTA DE PENTECOSTES (DESCIDA DO ESPÍRITO SANTO), TERMINA
O TEMPO PASCAL, OU TEMPO DA PÁSCOA.
O QUE TE PEDIMOS PARA ESTA SEMANA, É QUE TE LEMBRES DE TODAS AS
COISAS IMPORTANTES DA QUE FALÁMOS DESDE O DOMINGO DE PÁSCOA: COMO
JESUS RESSUSCITOU, COMO APARECEU VÁRIAS VEZES AOS APÓSTOLOS, O QUE
LHES DISSE , COMO SUBIU AO CÉU PARA JUNTO DO PAI, E COMO ENVIOU O
ESPÍRITO SANTO.
SE TIVERES GUARDADO TODOS OS XAVIERINHOS, É UMA BOA AJUDA PARA TE
LEMBRARES DE TUDO.

Hoje é dia de Profissão de Fé. Parabéns aos meninos do sexto catecismo!

No dia 13 de Maio de 1917, Nossa Senhora apareceu aos três pastorinhos de
Fátima, Lúcia, Jacinta e Francisco, e disse-lhes que iria aparecer outras
vezes, todos os dias 13 até Outubro. Nossa Senhora disse várias coisas aos
pastorinhos, e pediu-lhes que rezássemos o Rosário.
Dos três pastorinhos, Jacinta e Francisco já morreram há muitos anos e, em
13 de Maio de 2000, o Santo Padre (o Papa) esteve em Fátima para os
beatificar. Nessa altura, Lúcia ainda não tinha morrido,
A beatificação, que é uma palavra muito difícil, é o primeiro passo para
mais tarde poderem ser considerados, como os outros Santos que conheces:
São Francisco Xavier, Santo António, São Pedro..... Agora são os Beatos
Jacinta e Francisco, e devemos venerá-los assim.

