
 
 

 

No Evangelho de hoje vemos como Jesus se 

zangou muito num dia em que foi ao templo 

(igreja), e viu que estava cheio de vendedores: 

parecia mais uma feira do que uma Igreja. Até 

parece impossível que Jesus se zangasse tanto, 

mas Jesus acha muito importante que as 

pessoas respeitem a casa do seu Pai. 

Tu, se calhar, já entraste nalguma igreja para a 

visitar, e a encontraste cheia de turistas, a falar 

alto e a fazer muito barulho, e não achaste isso 

bem. É que há pessoas que não sabem que a 

igreja é a casa de Deus. Mas tu sabes!!!  

Jesus gosta que O vão visitar. Por isso, sempre 

que entrares numa igreja, seja para ir à Missa, 

para rezar, ou mesmo só para visitares uma 

igreja que nunca viste, lembra-te que estás na 

casa de Deus. Porta-te bem, fala baixo. Os 

rapazes tiram o chapéu. E vai cumprimentar 

Jesus, com muito respeito em frente do 

sacrário, onde está Jesus nas hóstias 

consagradas. 



Leitura: Ex 20, 1 - 17 

Leitura do Livro do Êxodo 
 

Naqueles dias, Deus disse as seguintes palavras: 

Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egipto, dessa terra onde eras 

escravo. Quero que cumpras estas regras: 

Não terás outros deuses, apenas Eu. 

Não me chamarás sem razão, a mim, o teu Deus, porque o Senhor castiga aquele 

que chama o seu nome por razões más ou sem importância. 

Lembrar-te-ás do dia de sábado, para o santificares.  

Respeita pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o Senhor teu 

Deus te vai dar. Não matarás. 

Cada homem terá apenas uma mulher, e cada mulher, um marido. 

Não roubarás. Não dirás mentiras sobre os outros. 

Não terás inveja das coisas que pertencem a outras pessoas. 

 

Evangelho: Jo 2, 13 - 25 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 

 

Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no 

templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às 

bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo, com as 

ovelhas e os bois; deitou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as 

mesas; e disse aos que vendiam pombas: 

 - Tirai tudo isto daqui; não façais uma feira da casa de Meu Pai. 

Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: “Preocupa-me muito o 

cuidado pela tua casa”. Então os judeus perguntaram-Lhe: 

 - Que sinal nos dás de que podes fazer tudo isto? 

 - Se destruírem este templo, eu o levantarei em três dias. 

 - Foram precisos quarenta e seis anos para se construir este templo, e Tu vais 

levantá-lo em três dias? 

Jesus, porém, não falava do templo, mas sim do seu corpo. Por isso, quando Ele 

ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, os discípulos lembraram-se do que tinha 

dito e acreditaram na Escritura e nas palavras que Jesus dissera. 

Enquanto Jesus estava em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os 

milagres que fazia, acreditaram no Seu nome. Mas Jesus não confiava neles, 

porque os conhecia a todos e não precisava que Lhe dessem informações sobre 

ninguém: Ele conhecia todos os homens. 



 
 

Na primeira leitura, ouvimos as coisas que Deus mandou os homens 

fazerem, há vários milhares de anos. Chamam-se os mandamentos de 

Deus. Alguns mandamentos mudaram um bocadinho depois da vinda de 

Jesus (por exemplo, o dia do Senhor passou a ser o Domingo em vez de 

Sábado), mas continua a ser isto o que Deus nos pede para fazermos. 

Alguns mandamentos são mais para adultos. Vamos lembrar aqui os que 

são para crianças. Completa os espaços em branco. E depois, faz o que 

escreveste!!! 

Amar a ________ mais que todas as coisas. 

Lembrar o __________ como dia do Senhor, e outros dias santos. 

Respeitar o pai e a ______ e outros superiores (professores, catequistas...). 

Não ter ___________ das coisas das outras pessoas. 

Não ter maus ________________ ou desejos. 

Não ____________. 

Não dizer ____________.  

 

MENTIRAS    DEUS   ROUBAR   INVEJA   DOMINGO    MÃE   

PENSAMENTOS 

 
 
ESTA SEMANA O VALOR QUE VAMOS TRABALHAR É A 

RESPONSABILIDADE. 

TODOS DEVEMOS CUMPRIR COM GRANDE RESPONSABILIDADE OS DEVRES 

E TAREFAS QUE NOS COMPETEM. CADA UM TEM RESPONSABILIDADES DE 

ACORDO COM A SUA IDADE E CAPACIDADE, E DEVE ASSUMI-LAS COM 

MUITA DETERMINAÇÃO  E VONTADE. 

NA FOLHA ANEXA ESTÁ TUDO MUITO BEM EXPLICADO.  





 

Na página acima encontras o desenho do CAMINHO com JESUS. 

Começa na Quarta-feira de Cinzas e termina no Domingo de Páscoa. Este caminho 

representa os dias da Quaresma e da Páscoa. 

A Quaresma são os 40 dias antes da Grande Festa da Páscoa, a Festa da Ressurreição 

de Jesus  

Jesus veio ao mundo, enviado pelo Pai, para nos salvar. 

“ Jesus ama-te, deu a Sua vida para te salvar, depois ressuscitou e agora vive contigo 

todos os dias para te iluminar, fortalecer e libertar“ Papa Francisco 

Também devemos ser muito amigos de Jesus e imitá-Lo. 

Durante a Quaresma vamos trabalhar os valores (as qualidades que Jesus nos ensina) 

para o nosso coração ficar mais parecido com o de Jesus. 

Para isso, em cada semana vamos ter uma chave que nos vai ajudar a abrir o nosso 

coração. E em cada Domingo vais recortar a chave e colá-la no quadradinho desse 

domingo, ou então podes desenhar e pintar uma chave feita por ti. 

Para chegares à Páscoa com uma caminhada bonita, cumpre as actividades propostas 

e enfeita o teu percurso (pinta, desenha, cola, etc), a começar na Quarta-feira de 

Cinzas. 

 

Nesta terceira semana vamos a ter a chave da Responsabilidade. 
ACTIVIDADE - Durante a semana cultiva a Responsabilidade 

e cola a chave correspondente no chaveiro.  

As pedras simbolizam a firmeza daquele que faz caminho e a fé 

daquele que deixa que o caminho o transforme. Firme na 

vontade de ser responsável e de cumprir a vontade de Deus, 

escolhe com os teus pais um dos mandamentos (ver abaixo) e 

escreve-o num espaço do caminho, recordando as fases da 

nossa vida e vendo nele a certeza de que Deus o está 

percorrendo ao nosso lado.  

1º Amar a Deus sobre todas as coisas. / 2º Não invocar o Santo 

Nome de Deus em vão.  

3º Guardar domingos e festas de guarda. / 4º Honrar pai e mãe. 

/ 5º Não matar.  

6º Guardar castidade nas palavras e nas obras / 7º Não roubar.  

8º Não levantar falsos testemunhos. / 9º Guardar castidade nos pensamentos e 

nos desejos. / 10º Não cobiçar as coisas alheias.  

ORAÇÃO - Com a tua família, faz o sinal da cruz e reza:  

Orientai-nos e fortalecei-nos Senhor com o vosso Espírito, para sermos 

responsáveis nas nossas acções segundo os vossos Mandamentos. Ámen.  

 

Recorta a chave e coloca-a no caminho 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


