
 
 
 

 

Eu sou o Caminho, 

a Verdade e a Vida! 

 
Diz Jesus:  

Eu sou o Caminho.  

Senhor, que eu siga atrás de ti,  

porque sei que me conduzes ao Pai.. 

Não descansarei nem serei feliz, 

enquanto não chegar à morada de Deus.  

Diz Jesus:  

Eu sou a Verdade.  

Senhor, que eu escute a tua voz,  

porque sei que me ensinas a ser pessoa, 

a conviver fraternalmente com os outros 

e a construir um mundo mais alegre.  

Diz Jesus:  

Eu sou a Vida.  

Senhor, que eu acredite em ti,  

porque sei que a minha ânsia de viver  

só encontra resposta na tua ressurreição 

e na certeza de que viverei eternamente.



Leitura: Actos 6, 1 - 7 

Leitura dos Actos dos Apóstolos

Naqueles dias, à medida que aumentava o número dos que se juntavam aos 

discípulos, começaram a surgir problemas: o grupo dos helenistas reclamava que 

os judeus não ajudavam as viuvas helenistas pobres. Então os Apóstolos fizeram 

uma reunião com todos e disseram: 

- Irmãos, a nossa missão é ensinar a palavra de Deus, e não podemos perder o 

nosso tempo a servir refeições. Escolhei entre vós sete homens bons, cheios 

do Espírito Santo e de sabedoria, para lhes darmos esse trabalho. Assim, nós 

poderemos dedicar-nos totalmente à oração e a ensinar a palavra de Deus. 

Eles assim fizeram: apresentaram os sete escolhidos aos Apóstolos, e estes 

oraram, abençoaram-nos, e entregaram-lhes a missão de servir a comunidade. 

Assim se resolviam em bem os problemas da comunidade dos primeiros cristãos, 

e a palavra de Deus ia-se espalhando cada vez mais; o número dos discípulos 

aumentava consideravelmente em Jerusalém, e também se convertia à Fé cristã 

um grande número de sacerdotes. 

 

Evangelho: Jo 14, 1 - 12 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:  

- Não estejais preocupados. Se acreditais em Deus, acreditai também em 

Mim. Em casa do meu Pai há lugar para muitos; se assim não fosse, Eu vo-

lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar e virei novamente para vos levar 

comigo, para ficardes sempre comigo. Para onde Eu vou, conheceis o 

caminho. 

Disse-Lhe Tomé: 

- Senhor, não sabemos para onde vais: como podemos conhecer o caminho? 

- Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por Mim. 

Se Me conheceis também conheceis o meu Pai. Por isso, a partir de agora, já 

O conheceis e já O vistes. 

Filipe pediu então: - Senhor, mostra-nos o Pai, e não pedimos mais nada. 
- Há tanto tempo que estou convosco e não Me conheces, Filipe? Quem me vê 

a Mim, vê o Pai. Como podes tu dizer: Mostra-nos o Pai”? Não acreditais 

que eu estou no Pai e o Pai está em Mim? As palavras que Eu vos digo, não 

as digo por Mim próprio; mas é o Pai, estando em Mim, que faz as obras. 

Acreditai-Me: Eu estou no Pai e o Pai está em Mim; acreditai ao menos 

pelos milagres que eu faço. Em verdade, em verdade vos digo: quem acredita 

em Mim fará também milagres como eu faço e fará milagres ainda maiores, 

porque Eu vou para o Pai. 



- 

 

Preenche os espaços abaixo usando as letras do código, para encontrares 

uma frase de Jesus: 

 

 

ESTA SEMANA, PENSAS NA MENSAGEM QUE JESUS NOS DEIXOU HOJE: EU SOU O 

CAMINHO, A VERDADE E A VIDA, E NO QUE ISSO SIGNIFICA: PARA SERMOS 

VERDADEIRAMENTE FELIZES E VIVERMOS BEM, DEVEMOS SEGUIR OS 

ENSINAMENTOS DE JESUS. TODAS AS NOITES, PENSAS NO QUE FIZESTE NESSE 

DIA, E SE SEGUISTE O CAMINHO DE JESUS,  

SE NESSE DIA FIZESTE ALGUMA COISA MAL, TENTAS QUE AMANHÃ SEJA 

MELHOR. 



 

 

 
 

 

 

No dia 13 de Maio de 1917, Nossa Senhora apareceu aos três pastorinhos 

de Fátima, Lúcia, Jacinta e Francisco, e disse-lhes que iria aparecer outras 

vezes, todos os dias 13 até Outubro. Nossa Senhora disse várias coisas aos 

pastorinhos, e pediu-lhes que rezássemos o Rosário. 

Dos três pastorinhos, Jacinta e Francisco já morreram há muitos anos e, 

em 13 de Maio de 2000, o Santo Padre (o Papa) esteve em Fátima para os 

beatificar. Nessa altura, Lúcia ainda não tinha morrido, 

Mais tarde, em 13 de Maio de 2017, exatamente 100 anos depois da 

primeira aparição, foi o Papa Francisco quem esteve em Fátima e 

canonizou-os, ou seja, a partir desse dia a Igreja passou a considerá-los 

SANTOS. Portugal passou a ter mais 2 santos portugueses. 



 



 

 

 


