
 

 

Como Zaqueu, quero acolher-Te 

e mudar, Senhor 
 

Escuta-me, Senhor.  

Como Zaqueu, quero procurar-te,  

nem que seja preciso deixar coisas  

que me enchem a casa e a carteira,  

mas não me dão a alegria que procuro.  

 

Escuta-me, Senhor.  

Como Zaqueu, tens a minha casa.  

Vem, entra e senta-te à minha mesa. 

Acolher-te-ei com imensa alegria 

e ficaremos amigos para sempre.  

 

Escuta-me, Senhor .  

Como Zaqueu, irei mudar de vida. 

Depois de me ter encontrado contigo 

repartirei pelos outros a minha paz, 

o meu sorriso, a minha esperança 

 



 

Leitura: Sab 11, 22 – 12, 2 

Leitura do Livro da Sabedoria

Diante de Vós, Senhor, o mundo inteiro é como um grão de areia na balança, 

como a gota de orvalho que de manhã cai sobre a terra. De todos Vos 

compadeceis, porque sois omnipotente, e não olhais para os seus pecados, para 

que se arrependam. 

Vós amais tudo o que existe e não odiais nada do que fizestes; porque, se 

odiásseis alguma coisa, não a teríeis criado. E como poderia subsistir, se Vós não 

a quisésseis? Como poderia durar, se não a tivésseis chamado à existência? 

Mas a todos perdoais, porque tudo é vosso, Senhor, que amais a vida.O vosso 

espírito incorruptível está em todas as coisas. Por isso castigais brandamente 

aqueles que caem e advertis os que pecam, recordando-lhes os seus pecados, para 

que se afastem do mal e acreditem em Vós, Senhor. 

Evangelho: Lc 19, 1 - 10 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 

Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Vivia ali um 

homem rico chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos. Procurava ver quem era 

Jesus, mas, devido à multidão, não podia vê-l’O, porque era de pequena estatura. 

Então correu mais à frente e subiu a um sicómoro, para ver Jesus, que havia de passar por 

ali. Quando Jesus chegou ao local, olhou para cima e disse-lhe: 

- Zaqueu, desce depressa, que Eu hoje devo ficar em tua casa. 

Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, todos murmuravam, 

dizendo: - Foi hospedar-Se em casa dum pecador. Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao 

Senhor, dizendo: -Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens e, se causei 

qualquer prejuízo a alguém, restituirei quatro vezes mais. 

Disse-lhe Jesus: - Hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é filho de 

Abraão. Com efeito, o Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido.



 

O Zaqueu do _______________ é cada um de _________.  

- Como ______________, precisamos de procurar __________. Quando 

colegas nossos procuram a alegria em outras _____________, nós vamos 

procurá-la em Jesus.  

- Como Zaqueu, abrimos-lhe a _________ da nossa casa. Para que ele se 

sente connosco à nossa _________ e jante connosco. Ele deve entrar em 

nossa _________!  

- Como Zaqueu, precisamos de __________ de atitudes. Não temos a sua 

riqueza para _______________, mas temos outras coisas para dar aos 

mais ____________.  

O Zaqueu do Evangelho é _________ um de nós. Pensemos nisto. 

 

EVANGELHO                        PORTA                               NÓS                           MUDAR 

REPARTIR                            COISAS                              MESA                         POBRES 

ZAQUEU                               JESUS                                CASA                              CADA 

 

 
 

ESTA SEMANA, VAIS PENSAR COMO PODES SER COMO ZAQUEU: 

VAIS OUVIR COM MUITA ATENÇÃO O QUE JESUS TEM PARA TE DIZER 

DENTRO DO TEU CORAÇÃO. ELE VAI AJUDAR-TE A VER AQUILO EM QUE 

NÃO ÉS MUITO BOM E DEVES MUDAR. 

DEPOIS, VAIS FAZER UM ESFORÇO PARA MUDAR AQUILO QUE ACHASTE 

QUE TENS QUE MUDAR. VAIS VER COMO O ESFORÇO VAI VALER A PENA, 

E VAIS FICAR FELIZ SE CONSEGUIRES. 



 
 

     Terço da catequese  
Dezenas de crianças  que tinham aulas de Catequese na 

terça-feira estiveram na Igreja Paroquial a recitar o 

Terço em frente da Imagem Peregrina de Nossa Senhora 

de Fátima. 

As meditações do Terço, acompanhado com cânticos,  

foram lidas por cinco catequistas e por cinco crianças. 

       
 

 

Nesta semana, celebram-se duas festas em honra 

das pessoas que já morreram: no dia 1 de 

Novembro celebra-se o dia de Todos os Santos, ou 

seja, de todas as pessoas que já morreram e, como 

eram muito boas, estão junto de Deus como os 

Santos que conhecemos: São João, Santo António, 

São Pedro, etc. Mas, como não eram pessoas 

conhecidas, só Deus sabe que eles são Santos, 

porque o Papa não os conhece para declarar que 

são Santos (canonizar). O Evangelho de hoje diz-

nos o que devemos fazer para ser santos: amar a 

Deus acima de tudo, e amar as outras pessoas como a nós mesmos. 

No dia 2 é dia de Fiéis Defuntos, ou seja, de todos os fieis (pessoas que 

acreditam em Deus), e que já morreram. Neste dia pensamos neles em 

especial, e pedimos a Deus que perdoe alguns pecados que eles possam 

ter feito. Também é costume ir visitar os cemitérios e enfeitar as campas 

das pessoas com flores, como sinal de que essas pessoas que já 

morreram continuam presentes no nosso coração. 



 



 

 

 


