
Conforme dissemos nos Xavierinhos da semana 

passada, a Quaresma começou na passada quarta-

feira, quarta-feira de cinzas. Nesse dia foi feita a 

imposição das cinzas na testa, como está 

explicado nos Xavierinhos da semana passada.. 

A Quaresma é um tempo de preparação para a 

Páscoa. Durante esse tempo vamos esforçar-nos 

por mudar aquilo em que não somos tão bons, 

para sermos melhores quando chegarmos à 

Páscoa. A esta mudança chama-se conversão.  

Hoje ouvimos, no Evangelho, como Jesus foi 

tentado pelo demónio. Nós também somos 

tentados a fazer coisas que não devemos, e temos 

que escolher se resistimos à tentação e somos 

bons como Jesus gosta, ou se preferimos ser maus 

e fazer asneiras. 

No desenho ao lado vês alguns meninos que 

escolheram ser como Jesus quer, e outros que 

escolheram mal. 

E tu, qual é a tua escolha? 



Leitura: Rom 10, 8 - 13 

Leitura da Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Romanos
Irmãos: Que diz a Escritura?  

“A palavra de Deus está perto de ti, na tua boca e no teu coração.” 

Esta é a palavra da fé. Se afirmares que Jesus é o Senhor, e se acreditares 

no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Na verda-

de, a Escritura diz:“Todo aquele que acreditar no Senhor não se perderá” 

Não há diferença na cor nem na raça, todos têm o mesmo Senhor, 

misericordioso para todos os que lhe rezam. 

Portanto, todo aquele que rezar ao Senhor com devoção, será salvo. 

Evangelho: Lc 6, 17. 27 -38 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
Naquele tempo, Jesus, querendo estar mais próximo do Pai para rezar e 

meditar, retirou-se sozinho para o deserto durante quarenta dias. Era muito 

tempo, e Jesus sentiu fome .Então o diabo tentou-o dizendo: 

- Se és filho de Deus, manda a esta pedra que se transforme em pão. 

Jesus respondeu: - Está escrito: Não só de pão vive o homem. 

O diabo quis então tentá-Lo pelo poder do mundo e, levando-o ao alto de 

uma montanha, mostrou-Lhe todos os reinos da terra dizendo: - Eu te darei 

todo o poder e glória destes reinos se te curvares perante mim. 

Jesus respondeu-lhe: 

- Está escrito: Só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. 

Então o demónio levou-o a Jerusalém, colocou-o no alto do templo e disse-

lhe: - Se és Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus 

dará ordens aos seus Anjos para que não deixem que te magoes. 

Jesus respondeu: - Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. 

Então o diabo, desistiu de conseguir tentar Jesus, e retirou-se. 



 

 

Durante a __________, vamos fazendo pequenos sacrifícios, que nos 

ajudam a perceber que não precisamos ter ______ o que nos apetece para 

ser feliz. 

Quando deixamos de fazer ou de comer alguma coisa que nos apetece, 

chama-se _______________. 

Com estas renúncias, aprendemos a mandar em nós __________ e a ter 

_________ de vontade. 

O ______________ que juntamos sempre que podíamos comprar alguma 

coisa que nos ___________ e não compramos, guarda-se num envelope 

para entregar na _________, no fim da Quaresma, para dar aos pobres. 

Vamos começar a _________ o dinheiro da nossa RENÚNCIA 

QUARESMAL, para ajudar os meninos __________. 

RENÚNCIA                 TUDO                MISSA               JUNTAR               DINHEIRO 

QUARESMA               FORÇA            APETECIA            PRÓPRIOS              POBRES 

 

RECEBESTE NA MISSA, OU NA CATEQUESE, A FOLHA QUE TE VAI 

AJUDAR A PERCORRER O TEU CAMINHO EM DIRECÇÃO À PÁSCOA, A 

QUARESMA. 

NESTA FOLHA CADA DIA QUE FALTA ATÉ À PÁSCOA É REPRESENTADO 

POR UMA PEDRA. OS DIAS NORMAIS SÃO UMA PEDRA PEQUENINA, OS 

DIAS MAIS IMPORTANTES TÊM UM DESENHO RELATIVO A ESSE DIA. 

CADA SEMANA TEM UM PROPÓSITO DE MUDANÇA PARA SEGUIRES. 

CADA DIA QUE CUMPRIRES ESSE PROPÓSITO, PINTAS A PEDRESPECTIVA. 

SE NÃO CONSEGUIRES CUMPRIR, DEIXAS A PEDRA BRANCA. 

ESTA SEMANA PROPOMOS-TE QUE, SEMPRE QUE FORES TENTADO A 

FAZER UMA COISA QUE NÃO DEVES, ESCOLHAS FAZER O QUE SABES 

QUE ESTÁ CERTO, E QUE AGRADA A JESUS. 

A ESCOLHA É TUA: PODES ESCOLHER FAZER BEM OU MAL! SE 

ESCOLHERES FAZER BEM, PINTAS A PEDRA; SE ESCOLHERES FAZER MAL, 

JESUS FICA TRISTE, E A PEDRA FICA BRANCA! 

SE NA SEMANA QUE PASSOU REZASTE TODOS OS DIAS, PODES PINTAR 

TODAS AS PEDRAS DA PRIMEIRA SEMANA. SENÃO, PINTAS SÓ AS DOS 

DIAS EM QUE REZASTE. 





 



 

 

 


