
 
Fico feliz quando faço a paz! 
 

Senhor: 

Tinha o coração triste. 

Tinha-me zangado com o meu amigo. 

Tinha mesmo dado bofetadas e dito palavras más. 

Não me sentia bem comigo. 

Os meus companheiros não me falavam. 

Senhor, era infeliz.  
 

A ti, Senhor, peço perdão. 

Com os meus colegas fiz a paz  

e prometi não voltar afazer a guerra. 
 

Hoje, é como uma festa. 

Juntos jogamos, rimo-nos, 

juntos fazemos projectos,  

somos amigos.  

os nossos corações estão cheios de alegria.  
 

É como uma festa,  

uma festa contigo, 

Senhor!



Evangelho: Lc 9, 28b - 36 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus, 

para O ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: 

- Este homem acolhe os pecadores e come com eles 

Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: Um homem tinha dois filhos. O mais 

novo disse ao pai: - Pai, dá-me a parte da herança que me toca. 

O pai repartiu os bens pelos filhos. O filho mais novo, juntando tudo o que tinha, 

partiu para um país distante e por lá gastou todo o seu dinheiro numa vida 

desregrada.. Depois de ter gasto tudo, teve de ir trabalhar, guardando porcos de 

um homem rico. Ele bem gostaria de matar a fome com as alfarrobas que os 

porcos comiam, mas ninguém lhas dava. Então, caindo em si, pensou: 

- Os trabalhadores do meu pai têm comida com fartura, e eu estou aqui a 

morrer de fome! Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: “Pai, 

pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas 

trata-me como um dos teus trabalhadores”. 

Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe, quando o pai o viu: 

encheu-se de pena dele  e correu a abraça-lo, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o 

filho: 

- Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. 

Mas o pai disse aos servos:  

- Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha. Ponde-lhe um anel no dedo e 

sandálias nos pés. Trazei um vitelo gordo e matai-o. Comamos e 

festejemos, porque eu pensei que tinha perdido este filho, mas afinal ele 

voltou. 

E começou a festa. Ora o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, 

ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e 

perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: 

- O teu irmão voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque ele 

chegou são e salvo'. 

Ele ficou zangado e não queria entrar. Então o pai veio cá fora chamá-lo. Mas ele 

respondeu ao pai: 

- Há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e 

nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E 

agora, quando chegou esse teu filho, que gastou todo o dinheiro que lhe 

deste, mataste-lhe o vitelo gordo. 

- Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de 

fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à 

vida, estava perdido e foi reencontrado. 



 

 

 

Completa as frases abaixo, onde faltam todas as vogais. Todos as frases 

falam sobre perdão e reconciliação. 

Sabes o que quer dizer RECONCILIAR?  Quer dizer fazer as pazes com 

alguém com quem estávamos zangados, ou a quem tínhamos ofendido. 
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ESTA SEMANA VAIS ESFORÇAR-TE POR FAZER A PAZ: 

SE ESTÁS ZANGADO COM ALGUÉM VAIS FAZER AS PAZES COM ESSA PESSOA. 

SE FIZESTE ALGUMA COISA QUE NÃO DEVIAS, E FIZESTE MAL A ALGUÉM, VAIS 

PEDIR DESCULPA. 

E, EM TODAS AS SITUAÇÕES, VAIS ESFORÇAR-TE POR FAZER A PAZ, NO SÍTIO 

ONDE ESTIVERES: EM CASA COM OS PAIS E OS IRMÃOS, NA ESCOLA COM OS 

COLEGAS E COM OS PROFESSORES, EM TODA A PARTE! 

CADA DIA QUE CUMPRIRES O PROPÓSITO DE FAZER A PAZ, PINTAS A PEDRA DO 

CAMINHO DA QUARESMA. SE NÃO CONSEGUIRES, VAIS TER QUE DEIXAR A 

PEDRA EM BRANCO. 

E O TEU MEALHEIRO DAS RENÚNCIAS DA QUARESMA? JÁ TEM MUITO DINHEIRO 

PARA DARES AOS POBRES? 





 



 

 


