
 
 

 

O Espírito de Deus 

está sobre mim 

 

Quando me levanto para um novo dia e dou graças 

ao Senhor pelo dom maravilhoso da vida,  

o Espírito de Deus está sobre mim.  

Quando regresso do trabalho ou da escola, com a 

alegria de cumprir o meu dever, mesmo com 

sacrifício, o Espírito de Deus está sobre mim.  

Quando saúdo as pessoas que encontro e com o meu 

sorriso lhes transmito o meu optimismo e 

serenidade, o Espírito de Deus está sobre mim.  

Quando rejeito as tentações do mal que, por vezes, 

me arrastam para uma vida de escravidão e de 

opressão, o Espírito de Deus está sobre mim.  

Quando levo um pouco de esperança e paz aos que 

vivem infelizes, sejam eles doentes, sós ou 

rejeitados, o Espírito de Deus está sobre mim.  

Quando medito no Evangelho de Jesus Cristo e vejo 

nele o projecto de vida de quem busca a felicidade, 

o Espírito de Deus está sobre mim.  

Quando vou à igreja participar nas celebrações e, 

juntamente com os outros, sinto vontade de rezar e 

de cantar, o Espírito de Deus está sobre mim.  

Quando me deito ao fim do dia, pondo o meu 

espírito nas mãos de Deus, e adormeço em paz, 

o Espírito de Deus está sobre mim. 



Leitura: 1 Cor 12, 12 – 14 . 27 

Leitura da primeira Epístola do 

apóstolo São Paulo aos Coríntios

Irmãos: 

Assim como o nosso corpo é um só mas com vários membros, temos 

cabeça, braços, pernas, olhos, ouvidos e outros órgãos, e todos nos fazem 

falta, assim também nós somos membros de Cristo e da sua Igreja e todos 

fazemos falta nela, tanto os mais fortes como os mais fracos. 

Cristo estabeleceu na Igreja uma ordem: em primeiro lugar os apóstolos 

(hoje este lugar é do Papa), depois os profetas, os doutores da Igreja, os 

sacerdotes e outros, incluindo nós próprios. 

Todos os homens, de todas as raças, que acreditem em Jesus, têm o seu 

lugar e a sua tarefa na Igreja de Cristo, que nos ama de igual modo a cada 

um de nós. 

Evangelho: Lc 1, 1 – 4; 4, 14 - 21 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 

Eu, Lucas, depois de ter investigado cuidadosamente tudo o que se passou 

naquele tempo, resolvi escrevê-lo para ti, ilustre Teófilo, meu amigo. 

Naquele tempo Jesus voltou da Galileia e ensinava nas sinagogas. Todos 

gostavam de O ouvir. 

Então foi a Nazaré, onde tinha vivido em criança, entrou na sinagoga, a 

um sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Abriu o livro e leu: 

- O Espírito do senhor enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. 

Ele me enviou para dar vista aos cegos, liberdade aos cativos e 

oprimidos, e a proclamar o ano da graça do Senhor. 

Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de 

todos os que estavam na sinagoga fixaram-se em Jesus. E Jesus disse-lhes: 

- Aconteceu hoje mesmo, isto que estava na escritura e que acabais de 

ouvir. 



 

 

Quando ajudo os meus _____________ que têm dificuldades na escola, 

o Espírito de ___________ está sobre mim. 

Quando _____________ com os meninos com quem os outros não 

querem brincar, o Espírito de Deus está sobre _________. 

Quando não ando à ________ e a discutir com os meus irmãos, o 

Espírito de Deus está __________ mim. 

Quando sou responsável e faço os trabalhos da ___________ sem ser 

preciso que me mandem, o _____________ de Deus está sobre mim. 

Quando vou à Missa e estou com atenção ao que o Senhor _________ 

diz, o Espírito de Deus está sobre mim. 

Quando _________ a minha mãe e o meu pai a pôr a mesa, arrumar a 

casa, ir buscar as coisas que fazem falta, o Espírito de Deus está sobre 

mim. 

Quando ando _________ e bem disposto, e sorrio para as pessoas à 

minha volta, o Espírito de Deus ________ sobre mim. 

 

AMIGOS                        ALEGRE                               PADRE                                MIM 

AJUDO                           BRINCO                              ESCOLA                      ESPÍRITO 

DEUS                              ESTÁ                                  SOBRE                                LUTA 

 

 

 
ESTA SEMANA, TODOS OS DIAS DE MANHÃ, QUANDO ACORDARES, VAIS 

PENSAR QUE O ESPÍRITO DE DEUS ESTÁ SOBRE TI, E VAIS SER BOM E 

ALEGRE COMO DEUS QUER. 

 

À NOITE, PENSAS SE DURANTE O DIA TE PORTASTE BEM, E SE SENTISTE 

O ESPÍRITO DE DEUS BEM PERTINHO DE TI. 



 

 

No domingo passado, realizou-se a festa da Palavra, durante a Missa das 
12h00. 

Ao meninos do 4º Catecismo receberam a Bíblia Sagrada. Vejam aqui algumas 

fotografias da festa. 

   

    

 



 



 

 

 


