Creio em Deus Pai,
Criador deste mundo grande e belo,
Dos continentes e dos imensos mares,
Dos astros que iluminam o dia e a noite
e criador também dos seres invisíveis,
como são os anjos, seus mensageiros.
Glória a Deus Pai, que é Luz da Luz.
Creio em Jesus Cristo,
que por nós homens e por nosso amor
encarnou no seio da Virgem Maria
e se fez homem entre os homens.
Passou fazendo o bem, foi perseguido,
morto, mas ressuscitou e vive.
Glória a Jesus Cristo, Luz do mundo.

Santíssima Trindade
Pai, Filho e Espírito
Santo

Creio no Espírito Santo,
Senhor que nos dá uma vida nova.
Enriquece-nos com os seus dons
e faz que produzamos frutos de amor,
e sejamos construtores do Reino
neste nosso mundo a transformar.
Glória ao Espírito Santo, Fogo e Luz.

Leitura: Rom 5, 1 - 5
Leitura da Epístola de São Paulo
aos Romanos
Irmãos:
Tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por Nosso
Senhor Jesus Cristo. Por Jesus Cristo ficamos cheios de graça, apoiados na
esperança da glória de Deus.
Mais ainda, alegramo-nos com as nossas dificuldades, porque sabemos
que as dificuldades tornam-nos mais fortes, e esta força faz-nos ser
melhores e aumenta a nossa esperança.
E a esperança não engana, porque o Espírito Santo encheu o nosso
coração do amor de Deus.

Evangelho: Jo 16, 12 - 15
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João
Naquele
tempo,
disse
Jesus
aos
seus
discípulos:
- Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis
compreender agora.
Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos fará compreender tudo;
porque não falará de Si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos
anunciará o que está para vir.
Ele Me glorificará, porque receberá do que é meu e há-de falar-Vos de
Mim..
Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que Ele receberá do que
é meu e vo-lo anunciará.

Jesus falou muitas vezes aos Apóstolos no Pai, que O enviou e que criou
todas as coisas, mas também disse que quem conhece Jesus também
conhece o Pai, porque são o mesmo Deus.
Jesus também falou aos Apóstolos no Espírito Santo, que ficaria sempre
com eles para lhes dar força e coragem para irem por todo o mundo
ensinar o que Jesus lhes tinha ensinado.
Sempre que nos benzemos, dizemos: em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo.
Aqui encontras algumas frases para não te esqueceres do que é a
Santíssima Trindade. Completa-as com as palavras que faltam, mas não
te esqueças do mais importante: Só há um Deus, que é muito nosso
amigo, e de quem nós também somos muito amigos.
Só há um _____________.
Mas Deus é composto por __________

pessoas: o ________ , o

____________ (Jesus), e o _____________ Santo
ESPÍRITO

PAI

DEUS

FILHO

TRÊS

ACABARAM AS AULAS, ACABOU A CATEQUESE E OS XAVIERINHOS
TAMBÉM VÃO DE FÉRIAS, MAS... JESUS ESTÁ SEMPRE CONTIGO, E TU
NÃO TE VAIS ESQUECER DELE.
PARA ONDE VAIS PASSAR FÉRIAS, HÁ COM CERTEZA UMA IGREJA, ONDE
HÁ MISSA AO DOMINGO E AO SÁBADO À TARDE. A SEMANA TEM
TANTAS HORAS PARA BRINCAR, QUE PODES SEMPRE ESCOLHER A HORA
DA MISSA QUE DÁ MAIS JEITO, OFERECER ESSE BOCADINHO DO TEU
TEMPO A JESUS, E AGRADECER-LHE AS FÉRIAS TÃO BOAS QUE TENS.
TAMBÉM TE VAIS LEMBRAR DE FALAR UM BOCADINHO COM JESUS
TODOS OS DIAS QUANDO TE DEITAS, A AGRADECER O BOM DIA QUE
TIVESTE. E NÃO TE VAIS ESQUECER DE AJUDAR OS TEUS PAIS, E TODOS
OS QUE PRECISAREM DA TUA AJUDA, E SER AMIGO DE TODOS.
BOAS FÉRIAS

Os jovens do 6º Catecismo fizeram a sua Profissão de Fé durante a Missa
das 12h00 de Domingo, dia 09 de Junho.
Esta festa foi antecedida de uma preparação, no Sábado, que envolveu
uma caminhada e uma reflexão meditada no Parque dos Moinhos.
Na Missa, além de se encarregarem das leituras, os jovens rezaram o
Credo, com as suas velas do Baptismo, de frente para o altar.
Esta foi a última actividade da Catequese da nossa Paróquia neste ano
lectivo de 2018/2019.

Que bom! As férias estão a começar!
Não há aulas, vamos para a praia, para o campo, para o estrangeiro..... mas
vamos com Jesus.
Quando estamos de férias temos mais tempo livre, por isso não há razão
para não ir à Missa. Com certeza que no sítio onde vamos de férias há
uma igreja com Missa, mesmo que seja no estrangeiro. Podemos oferecer
uma horinha da nossa semana ao nosso grande amigo Jesus, e agradecerlhe as boas férias que estamos a ter. E todas as noites, vamos dar-Lhe as
boas-noites.
E vamos, com certeza continuar a ser amigos de todos, e ajudar a Mãe, Pai
e os irmãos, e todos os que precisam da nossa ajuda.
Boas Férias! Os Xavierinhos voltam em Outubro!

