
  

 
 

 

Tende confiança  

em Deus 

Eis a confiança 
 

Olha, Senhor, 

tenho um novo amigo: 

piscou-me o olho, 

bateu-me nas costas,  

dirigiu-me a palavra: 

a minha confiança nasceu! 

 

Estendi-lhe a mão, 

abri-lhe a porta,  

ofereci-lhe a minha amizade: 

aconteceu confiança! 
 

Tu, Senhor Jesus, 

vieste à nossa terra, 

falaste-nos, 

ofereceste-nos o teu amor, 

deste-nos a tua vida: 

entre nós existe confiança! 



Leitura: Gen 12, 1 – 4a 

Leitura do Livro do Génesis

Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão:  

- Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que 

Eu te indicar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei; engrandecerei 

o teu nome e serás uma bênção. Abençoarei a quem te abençoar, 

amaldiçoarei a quem te amaldiçoar; por ti serão abençoadas todas as 

nações da terra. 

Abrão partiu, como o Senhor lhe tinha ordenado. 

Evangelho: Mt 17, 1 - 9 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e 

levou-os, em particular, a um alto monte e transfigurou-Se diante deles: o 

seu rosto ficou resplandecente como o sol, e as suas vestes tornaram-se 

brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias a falar com Ele. Pedro 

disse a Jesus:  

- Senhor, como é bom estarmos aqui! Se quiseres, farei aqui três tendas: 

uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. 

Ainda ele falava, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua 

sombra, e da nuvem uma voz dizia:  

- Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha 

complacência. Escutai-O. 

 Ao ouvirem estas palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e 

assustaram-se muito. Então Jesus aproximou-Se e, tocando-os, disse: 

 - Levantai-vos e não temais. 

Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão Jesus. Ao 

descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: 

- Não conteis a ninguém esta visão, até o Filho do homem ressuscitar dos 

mortos. 



. 

 

Durante a _______________, vamos fazendo pequenos sacrifícios, que 

nos ajudam a perceber que não precisamos ter ________ o que nos 

apetece para ser feliz. 

Quando deixamos de fazer ou de comer alguma coisa que nos apetece, 

chama-se _______________. 

Com estas renúncias, aprendemos a mandar em nós _____________ e a 

ter ___________ de vontade. 

O ______________ que juntamos sempre que podíamos comprar alguma 

coisa que nos ______________ e não compramos, guarda-se num 

envelope para entregar na ___________, no fim da Quaresma, para dar 

aos pobres. 

Vamos começar a _________ o dinheiro da nossa RENÚNCIA 

QUARESMAL, para ajudar os meninos mais __________. 

 

RENÚNCIA                 TUDO                MISSA               JUNTAR               DINHEIRO 

QUARESMA               FORÇA            APETECIA        PRÓPRIOS                POBRES 

 

 
VAMOS COMEÇAR UMA NOVA SEMANA DA QUARESMA E A NOSSA PROPOSTA É 

QUE PENSES SE, PERTO DE TI, CONHECES PESSOAS COM ALGUMA FORMA DE 

POBREZA, E SE AS PODES AJUDAR DE ALGUMA FORMA: 

SE NA TUA ESCOLA HÁ MENINOS POBRES EM AMIGOS, COM QUEM NINGUÉM 

QUER BRINCAR, PODES IR BRINCAR COM ELES. SE HÁ ALGUM MENINO TRISTE, 

POBRE EM ALEGRIA, PODES PERGUNTAR-LHE PORQUE É QUE ESTÁ TRISTE E 

TENTAR AJUDAR, 

PODES TAMBÉM DEIXAR DE COMPRAR ALGUMAS COISAS QUE GOSTAVAS DE 

COMER OU TER (RENÚNCIA) E USAR ESSE DINHEIRO PARADAR A ALGUÉM QUE 

PRECISE 

COM A TUA CAMINHADA DE CONVERSÃO, O TEU ESFORÇO PARA SERES 

MELHOR, ESTÁS A PREPARAR O TEU CORAÇÃO PARA A GRANDE FESTA DA 

PÁSCOA! 



 

 

 

 
O Papa Francisco escreveu uma carta a todos os Católicos, a Encíclica 

Laudato Si (Louvado Sejas), em que, entre outras coisas, no indica como 

objetivo “A resposta ao clamor dos pobres”. Isto quer dizer que devemos 

estar com atenção às pessoas que vivem perto de nós, família, amigos, 

colegas de escola, professores, vizinhos, pessoas que encontramos 

quando passamos, e perceber se têm falta de alguma coisa, se são pobres 

de alguma forma. 

Há pessoas pobres porque não têm dinheiro para comprar alimentos e 

roupas, mas também há outros tipos de pobres: os que não têm amigos, 

os que não têm saúde, os que não têm alegria, os que não conhecem 

Jesus, os que não sabem ler e escrever, tantas formas de pobreza! 

Nesta Quaresma, muito especialmente, o Papa Francisco desafia-nos a 

“Viver como Filhos da Luz” e, em particular, responder ao clamor dos 

pobres, ajudando quem conhecemos e que sofre de alguma das formas 

de pobreza de que falámos atrás. 

Vamos aceitar este desafio?  



 



 

 

 


