
 
 

 

Sede felizes! 
Combatei a miséria e reparti do que é vosso com 

os outros.  

Sede pacientes, tolerantes, dialogantes, humildes. 

Felizes sereis.  

Tende esperança no meio da escuridão, 

aguardando a aurora.  

Conservai essa vossa fome e sede de justiça, 

praticando sempre o bem.  

Felizes sereis. 

Perdoai setenta vezes sete, isto é, sede 

misericordiosos.  

Que o vosso coração tenha a limpidez e a pureza 

das fontes de água pura.  

Felizes sereis.  

Onde houver discórdia e tristeza, levai a paz e a 

alegria.  

Não tenhais medo por serdes perseguidos ou 

incompreendidos. 

Felizes sereis. 



Leitura: 1 Cor 1, 26 - 31 

Leitura da Primeira Epístola do 

apóstolo São Paulo aos Coríntios

Irmãos: 

Vede quem sois vós, os que Deus chamou: não há muitos sábios, 

naturalmente falando, nem muitos influentes, nem muitos bem-nascidos. 

Mas Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo, para confundir os 

sábios; escolheu o que é fraco, para confundir o forte; escolheu o que é vil 

e desprezível, o que nada vale aos olhos do mundo, para reduzir a nada 

aquilo que vale, a fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de 

Deus. 

É por Ele que vós estais em Cristo Jesus, o qual Se tornou para nós 

sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção. Deste modo, conforme 

está escrito, «quem se gloria deve gloriar-se no Senhor». 

 

Evangelho: Mt 5, 1 – 12a 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-Se. 

Rodearam-n’O os discípulos, e Ele começou a ensiná-los, dizendo: - Bem-

aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos Céus. 

- Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. 

- Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. 

- Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão 

saciados. 

- Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 

- Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. 

- Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos 

de Deus. 

- Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque 

deles é o reino dos Céus. 

- Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa, vos insultarem, vos 

perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e 

exultai, porque é grande nos Céus a vossa recompensa. 



Felizes os ____________ em espírito.  

Felizes os que sabem viver sobriamente e sabem partilhar do que lhes sobra, pelos 

outros. 

Felizes os que _______________.  

Felizes estão sempre os disponíveis para chorar com os que choram e também 

alegrar-se com os que se alegram.  

Felizes os ____________.  

Felizes os que são pacientes, são compreensivos, são tolerantes com toda agente. 

Felizes os que têm __________ e sede de ____________. 

Felizes os que sonham com um mundo solidário, onde não haja crianças a morrer 

com fome e com sede. 

Felizes os _______________________.  

Felizes os que têm um coração tão grande que perdoam as ofensas a todos, também 

aos inimigos. 

Felizes os ______________ de coração.  

Felizes os que são límpidos como a água pura, sinceros quando é preciso dizer a 

verdade. 

________________ os que promovem a ___________.  

Felizes os que onde há discórdia levam a reconciliação; onde há conflitos levam o 

diálogo; onde há guerra levam a paz.  

Felizes os que sofrem ______________________. 

Felizes os que não têm medo de serem insultados, gozados, postos a ridículo, 

marginalizados, martirizados por causa da sua fé. 

PERSEGUIÇÃO                FOME             POBRES               JUSTIÇA             MANSOS 

MISERICORDIOSOS           PAZ              PUROS             CHORAM                FELIZES 

 
JESUS ENSINOU AOS APÓSTOLOS O QUE É PRECISO PARA SER FELIZ.  

DEPOIS DE FAZERES O PASSATEMPO, LÊ COM MUITA ATENÇÃO O TEXTO  TODO, 

E TENTA SEGUIR A RECEITA QUE JESUS DÁ PARA SER FELIZ.  SE NÃO 

COMPREENDERES TUDO, PORQUE O TEXTO É UM BOCADINHO DIFÍCIL, PEDE 

AJUDA A UM ADULTO 

 

 

Hoje, os jovens do sétimo ano têm a sua festa das Bem-Aventuranças. 

Na próxima semana mostramos as fotografias 



 

Hoje vimos falar-te de novo das Jornadas mundiais da Juventude Lisboa 

2023, e de como a tua família pode colaborar: 

De 31 e julho a 7 de Agosto haverá em Lisboa milhares de jovens que 

vêm participar nas JMJ Lisboa 2023, e vão ter necessidade de um local 

onde dormir.  

Por isso todas as paróquias estão a pedir às famílias que tenham essa 

possibilidade, se podem receber 2 jovens em sua casa durante esse 

tempo. Eles nem precisam de cama. Só precisam de um sítio onde 

possam dormir nos seus sacos cama, com possibilidade de usar a casa de 

banho e tomar o pequeno almoço. No site da Paroquia há mais 

informações  https://paroquiasfxavier.org 

É tão divertido conhecer pessoas de outras terras!!! 

 

 

https://paroquiasfxavier.org/


 

 

(continuação) 

No século VIII os mouros invadiram a península ibérica e toda a zona de 

Valência. E alguns cristãos da zona, com medo, resolveram fugir de barco, 

levando as relíquias do mártir São Vicente. 

Eles pensavam ir por mar até às Astúrias, no norte de Espanha, para onde 

já tinham fugido muitos cristãos, viagem esta que iria demorar bastante 

tempo. Quando passaram ao largo do Algarve, perto de Sagres, acharam o 

sítio muito bonito, e pediram ao mestre do barco que chegasse mais perto 

de terra, para verem melhor aquele cabo, que o mestre disse chamar-se 

“Promontório Sacro”. Entretanto, formou-se uma tempestade que fez o 

barco encalhar e os obrigou a desembarcar, e onde, devido a vários 

problemas, acabaram por ficar.  

Construíram um pequeno Santuário em honra de São Vicente, e uma 

pequena aldeia à volta. A aldeia tomou o nome do Santo, São Vicente, 

situada no cabo a que deram o mesmo nome, cabo de São Vicente. 

E aí ficaram muitos anos, sem problemas com os mouros, que dominavam 

quase toda a península Ibérica com excepção do Norte, onde se mantinha 

a resistência cristã. 

Até que… (continua) 

    

Sagres e o cabo de São Vicente 

   



 

 
CAPITULO 4 

No século XII, D. Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, entrou em 

guerra com os mouros, conquistando várias cidades, entre as quais, 

Lisboa, em 1147. Como vingança, os mouros atacaram a povoação de São 

Vicente, fizeram prisioneiros os cristãos, seus habitantes, e destruíram o 

santuário No entanto, para proteger o corpo do santo, os cristãos 

conseguiram enterrá-lo num local onde os mouros não o encontraram. 

Quando, mais tarde, D. Afonso Henriques foi avisado do sucedido, partiu 

uma expedição para recuperar as relíquias de São Vicente, mas todos os 

que sabiam onde tinha sido enterrado já tinham morrido… Já estavam 

quase a desistir quando viram… um bando de corvos a voar sobre um 

certo local. Resolveram escavar aí e… lá esta o corpo do santo! 

O corpo de São Vicente foi então levado para Lisboa, num barco, sempre 

acompanhado por dois dos corvos que tinham estado de guarda ao seu 

túmulo, segundo diz a lenda. Ao chegar a Lisboa, foi depositado na Igreja 

de Santa Justa, e mais tarde, no dia 16 de Setembro de 1173, transladado 

para a Sé, onde está até hoje. 

São Vicente tornou-se o padroeiro de Lisboa e o escudo da cidade inclui o 

barco em que o seu corpo foi trazido do cabo de São Vicente para Lisboa, 

e os dois corvos que, segundo a lenda, o acompanharam nessa viagem. 

 

    
 

 



 



 

 

 
 


