Hoje, 24 de Junho, celebramos a festa do
nascimento de São João Batista.
São João Batista era filho de uma prima de
Nossa Senhora, Isabel, que já era bastante idosa
quando ele nasceu.
São João Batista foi enviado por Deus para
preparar a vinda do Seu Filho, Jesus. Nasceu
alguns meses antes de Jesus e, quando adulto,
anunciava a vinda de Jesus, pedindo a todos que
se arrependessem dos seus pecados e
preparassem a Sua vinda.
Chama-se São João Batista porque batizava
todas as pessoas que se arrependiam e
acreditavam da vinda do Salvador que ele
anunciava.

São João Batista

Quando, um dia, Jesus, já adulto, encontrou o
São João Batista, pediu-lhe que também o
batizasse a Ele. Na altura do Batismo ouviu-se a
voz de Deus dizendo: “Este é o meu Filho muito
amado, no qual pus toda a minha complacência”

Leitura: At 13, 22 - 26
Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, Paulo falou deste modo: Deus concedeu aos filhos de Israel
David como rei, e a seu respeito deu este testemunho: ‘Encontrei David,
filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas
vontades.’ Da sua descendência, segundo a sua promessa, Deus
proporcionou a Israel um Salvador, que é Jesus. João preparou a sua
vinda, anunciando um batismo de penitência a todo o povo de Israel.
Quase a terminar a sua carreira, João dizia: ‘Eu não sou quem julgais; mas
vem, depois de mim, alguém cujas sandálias não sou digno de desatar.’
Irmãos, filhos da estirpe de Abraão, e os que de entre vós são tementes a
Deus, a nós é que foi dirigida a palavra de salvação.

Evangelho: Lc 1, 57 – 66. 80
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Lucas
Naquele tempo, chegou o dia em que Isabel devia dar à luz e teve um filho.
Os seus vizinhos e parentes, sabendo que o Senhor manifestara nela a sua
misericórdia, rejubilaram com ela. Ao oitavo dia, foram circuncidar o
menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas, tomando a palavra,
a mãe disse:
- Não; há-de chamar-se João.
Disseram-lhe:
-Não há ninguém na tua família que tenha esse nome.
Então, por sinais, perguntaram ao pai como queria que ele se chamasse.
Pedindo uma placa, o pai escreveu:
- O seu nome é João.
E todos se admiraram. Imediatamente a sua boca abriu-se, a língua
desprendeu-se-lhe e começou a falar, bendizendo a Deus. O temor
apoderou-se de todos os seus vizinhos, e por toda a montanha da Judeia se
divulgaram aqueles factos. Quantos os ouviam retinham-nos na memória e
diziam para si próprios:
- Quem virá a ser este menino?
Na verdade, a mão do Senhor estava com ele.
Entretanto, o menino crescia, o seu espírito robustecia-se, e vivia em lugares
desertos, até ao dia da sua apresentação a Israel.

Hoje é o 12º Domingo do tempo comum. Mas, como é dia 24 de Junho, é a
festa de São João Batista, e lemos as leituras especiais dessa festa.
Mas, o Evangelho do 12º domingo também é muito importante, porque
nos fala de ter Fé. Por isso, vamos fazer um passatempo sobre esse tema.
Aqui encontras algumas frases sobre a Fé. Completa-as com as palavras
que faltam e medita sobre elas.
Nós não podemos ________ Jesus, mas sabemos que Ele está sempre no
meio de _______.
Se alguém tem ____________ no coração, é uma nova criatura .
Jesus perguntou aos __________: “Porque estais tão __________. Não
tendes _____?”
Quem tem Fé sabe que ___________ está sempre connosco para nos
____________ nas dificuldades.
ASSUSTADOS
DISCÍPULOS
AJUDAR

JESUS

FÉ
CRISTO

VER
CRISTO

NÓS

QUANDO PASSAMOS POR SITUAÇÕES DIFÍCEIS, É BOM SABER QUE JESUS
ESTÁ SEMPRE CONNOSCO PARA NOS AJUDAR. ÀS VEZES, A AJUDA DE DEUS
É DIFERENTE DO QUE NÓS QUERÍAMOS, POR ISSO PENSAMOS QUE ELE SE
ESQUECEU DE NÓS, MAS A VERDADE É QUE, SE ESTIVERMOS COM
ATENÇÃO, SENTIMOS A PRESENÇA DE DEUS A DAR-NOS CORAGEM PARA
ULTRAPASSAR AS DIFICULDADES.
ESTA SEMANA VAIS TENTAR LEMBRAR-TE DUMA OCASIÃO DIFICIL EM QUE
A FORÇA DE SABERES QUE JESUS ESTÁ CONTIGO TE AJUDOU. OS MAIS
NOVOS TALVEZ NUNCA TENHAM PASSADO POR UMA SITUAÇÃO DESTAS.
FALEM COM OS PAIS, OS AVÓS, OU ALGUÉM MAIS VELHO, E PERGUNTEMLHE SE JÁ PSASSARAM POR UMA SITUAÇÃO ASSIM.

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.

