
 
 
 

Ide por todo o 

mundo! 

Estarei sempre 

convosco! 

I de Ide  

Ide e anunciai a Boa Nova.  

Quando partilhais o que tendes com os outros, 

quando dais atenção a quem está sozinho e triste, 

quando perdoais a quem vos ofende ou vos faz mal, 

quando escutais o que o outro tem para dizer ,  

quando transmitis aos outros a alegria de viver, 

quando repartis o pão com quem tem fome,  

quando procurais ser construtores de justiça e de paz, 

anunciais a Boa Nova.  

D de Deus  

Ide e anunciai o amor de Deus.  

Dizei a toda a gente que todos são muito amados, 

que a sua misericórdia para connosco é eterna,  

a sua alegria é estar com as pessoas e vê-las felizes, 

que nos enviou Jesus Cristo 

para ser caminho, verdade e vida. 

Ide e anunciai o amor de Deus.  

E de Estarei  

Cristo estará convosco para sempre.  

Não estais sós no anúncio do Evangelho.  

Ele está convosco nas alegrias e nas tristezas, 

nas angústias, nos medos e nas esperanças. 

Não estais sós no anúncio do Evangelho. 

Cristo estará convosco para sempre. 



Leitura: Actos 1, 1 - 11 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

No meu primeiro livro, ó Teófilo, contei todas as coisas que Jesus começou a 

fazer e a ensinar, até ao dia em que foi levado ao Céu, depois de ter dado, pelo 

Espírito Santo, as suas instruções aos Apóstolos que escolhera. Foi também a 

eles que, depois da sua paixão, Se apresentou vivo, aparecendo-lhes durante 

quarenta dias e falando-lhes do reino de Deus. 

Um dia em que estava com eles à mesa, disse-lhes: 

- Não vos afasteis de Jerusalém, pois deveis esperar a promessa de meu 

Pai, de que já vos falei. Na verdade, João baptizou com água; vós, 

porém, sereis baptizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. 

Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: 

- Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? 

Ele respondeu-lhes: 

- Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai escolheu 

para as coisas acontecerem; mas recebereis a força do Espírito Santo, que 

descerá sobre vós, e ireis falar de mim em Jerusalém e em toda a judeia e 

na Samaria e por toda a parte. 

Dito isto, elevou-Se à vista deles, e uma nuvem escondeu-O dos seus olhos. E 

estando eles a olhar para o Céu enquanto Jesus subia, apareceram dois anjos que 

disseram: 

- Homens da Galileia, porque estais a olhar para o Céu? Esse Jesus, 

que do meio de vós foi levado para o Céu, voltará um dia, do 

mesmo modo  que O vistes agora ir para o Céu. 

 

Evangelho: Mt 28, 16 - 20 

Conclusão do santo Evangelho segundo 

São Mateus 
 
Naquele tempo, os onze discípulos partiram para a Galileia, em direcção ao 

monte que Jesus lhes indicara. Quando O viram, adoraram-n’O, mas alguns 

ainda duvidaram. Jesus aproximou-Se e disse-lhes: 

- Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, 

baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a 

cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos 

tempos. 



- 

 

Preenche os espaços com as letras do código, para encontrares o que Jesus 

disse aos apóstolos, antes de subir para o céu. 

 
ANTES DE SUBIR PARA O CÉU, JESUS DISSE AOS APÓSTOLOS: “IDE POR TODO O 

MUNDO ENSINAR O QUE EU VOS ENSINEI”. VOCÊS NÃO PODEM IR POR TODO O 

MUNDO, MAS PODEM FALAR DE JESUS NA ESCOLA, AOS MENINOS QUE NÃO VÃO 

À MISSA E À CATEQUESE. 

PODEM CONVIDÁ-LOS PARA VIR UM DIA COM VOCÊS, E ASSIM TALVEZ ELES 

PEÇAM AOS PAIS PARA VIREM TAMBÉM. ASSIM, ESTÃO A FAZER O QUE JESUS 

NOS PEDIU. 
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