É bom estar com Jesus
Jesus, quando os amigos me abandonarem
e não tiver ninguém com quem desabafar,
eu sei que estás comigo.
Jesus, quando me faltar a coragem para iniciar
um novo dia de trabalho a exigir esforço,
eu sei que estás comigo.
Jesus, quando me custar dizer a verdade
ou tiver dificuldade em perdoar de todo o coração,
eu sei que estás comigo.
Jesus, quando estiver sem alegria no meu coração
e me irritar por tudo e por nada,
eu sei que estás comigo.
Jesus, quando eu ficar doente
e tiver que ficar de cama e não puder ir brincar,
eu sei que estás comigo.
Jesus, eu sei que estás comigo para me escutares,
me dares ânimo, seres a minha fortaleza
e a minha salvação.
Jesus, eu sei que estás comigo.
Contigo ao meu lado, não terei medo de nada.
Seremos aliados para sempre.

Leitura: Gen 15, 5 – 12. 17 - 18
Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias, depois de Abraão ter chegado à terra de Caná, Deus chamou-o
para fora de casa e disse-lhe: - Olha para o céu e conta as estrelas, se as puderes
contar. São muitas, não são? Assim serão também os teus descendentes.
Abraão acreditou no Senhor, embora já fosse velho, e ainda não tivesse filhos.
Disse-lhe Deus: - Eu sou o Senhor, que te mandou sair da terra onde estavas,
para te dar esta terra".
Abraão perguntou: - Senhor, meu Deus, como saberei que esta terra continuará a
ser dos meus descendentes?
O Senhor respondeu-lhe: - Vai buscar uma vitela de três anos, uma cabra de três
anos e um carneiro de três anos, uma rola e um pombinho, e prepara-os para o
sacrifício.
Abraão foi buscar todos esses animais, e preparou-os para o sacrifício. Ao pôr do
sol, Abraão adormeceu num sono profundo. Quando escureceu, Deus fez passar
um fogo pelos animais, como sinal da aliança que nesse dia fez com Abraão,
dizendo: - Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egipto até ao
grande rio Eufrates.

Evangelho: Lc 9, 28b - 36
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Lucas
Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte, para
rezar. Enquanto rezava, alterou-se o aspecto do seu rosto, toda a sua pessoa
irradiava luz, e as suas roupas ficaram de uma brancura brilhante. Apareceram
dois homens que falavam com Ele: eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido
em glória, falavam da morte de Jesus, que ia acontecer em Jerusalém.
Pedro e os companheiros estavam com sono mas, despertando, viram a glória de
Jesus e os dois homens que estavam com Ele. Quando estes se iam afastando,
Pedro disse a Jesus: - Mestre, como é bom estarmos aqui! Façamos três tendas:
uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias, para podermos ficar aqui .
Não compreendiam o que viam, e não sabia o que estava a dizer. Entretanto, veio
uma nuvem que os cobriu com a sua sombra; e eles ficaram cheios de medo. Da
nuvem saiu uma voz, que dizia: - Este é o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O.
Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Então, foram-se todos embora , e
os discípulos não contaram a ninguém nada do que tinham visto.

Com a ajuda do código em baixo, decifra a seguinte mensagem:

NO EVANGELHO, OUVIMOS SÃO PEDRO DIZER A JESUS: “COMO É BOM
ESTARMOS AQUI CONTIGO”. NÓS TAMBÉM GOSTAMOS MUITO DE ESTAR COM
JESUS JUNTO DE NÓS, NO NOSSO CORAÇÃO.
QUANDO SOMOS AMIGOS DE JESUS, SOMOS TAMBÉM AMIGOS DAS OUTRAS
PESSOAS, E GOSTAMOS DE AS AJUDAR, PARA AS FAZER MAIS FELIZES.
ESTA SEMANA, VAMOS PREOCUPAR-NOS EM AJUDAR AS PESSOAS QUE ESTÃO Á
NOSSA VOLTA: AJUDAMOS A MÃE E O PAI , OS NOSSOS IRMÃOS, OS COLEGAS NA
ESCOLA... ENFIM, AJUDAMOS TODOS QUE POSSAM PRECISAR DA NOSSA AJUDA.
CADA DIA QUE NOS PREOCUPARMOS EM AJUDAR OS OUTROS, PODEMOS PINTAR
A PEDRA DO NOSSO CAMINHO DA QUARESMA.
E TAMBÉM NÃO NOS VAMOS ESQUECER DAS NOSSAS PEQUENAS RENÚNCIAS,
PARA IRMOS ENCHENDO O ENVELOPE PARA DAR AOS POBRES, QUANDO
CHEGARMOS À PÁSCOA.

