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Campanha para a Quaresma de 2013
Para o Ano da Fé, o Bispo de Leiria-Fátima desafia a Diocese a buscar o Tesouro da
Fé, um Dom que podemos acolher porque o próprio Deus vem ao nosso encontro
para nos fazer participar da sua vida. A Fé é a experiência de amor recebido, de
uma relação viva com o próprio Deus, que se torna fonte de graça, beleza e
alegria. Com Deus, afirma o Sr. D. António Marto, «tudo muda na vida».
A proposta do Serviço Diocesano da Catequese para esta Quaresma procura
ajudar as crianças e adolescentes da catequese, e os seus familiares, a viver o
tema deste ano acompanhando a liturgia deste tempo, e fazendo uma experiência
de encontro com o Deus revelado em Jesus Cristo.
Desta forma, a Campanha apresenta-se com os seguintes objetivos:
1- Viver o Tempo da Quaresma como um tempo favorável para o
aprofundamento da Fé;
2- Favorecer a vivência da Fé no espaço familiar e comunitário;
3- Incentivar as crianças e adolescentes da catequese, e as suas famílias, a
conhecer e viver o tema diocesano.

Vivência da Campanha nos encontros da Catequese: entregar a «pista»
A presente proposta não se apresenta como uma alternativa aos itinerários
catequéticos de cada ano: é uma proposta complementar que não substitui a
caminhada regular dos grupos. É uma proposta «aberta» que pode (e deve) ser
adaptada pelas comunidades/grupos tendo em conta a sua realidade.
Durante o encontro da catequese propõe-se que, no início ou no fim, se reserve
um breve espaço de tempo para o lançamento da Campanha em cada semana,
que passa essencialmente pela entrega da «pista» da semana a cada
catequizando. Este momento pode ser enriquecido livremente por cada catequista
(nomeadamente com a partilha do que cada um fez na semana anterior, e
eventualmente a partilha do que o próprio catequista fez).
Na sala de catequese deve estar uma caixa/baú do tesouro: dele se tiram as
«pistas» a partilhar com as crianças ou adolescentes para que elas vão
construindo o seu «tesouro» em casa. Para dar este sentido de «pista», a folha

que se entrega em cada semana pode ser apresentada de uma forma original
(enrolada, ou selada, ou num envelope, etc.).
Na primeira semana é conveniente que, além da entrega da «pista», se explique
ao grupo a dinâmica que são convidados a viver em casa, nomeadamente a
questão de construírem uma caixa/ baú que irá ser a sua Caixa do Tesouro em
família.

Vivência da Campanha em Família: descobrir e aprofundar a «pista»
Cada semana, as crianças e adolescentes levam para casa uma «pista». Nela se
encontram todas as indicações necessárias para que possam ir fazendo a sua
descoberta do «Tesouro da Fé».
As «pistas» têm sempre:
1- Uma introdução a partir do texto do Evangelho de cada domingo;
2- Uma proposta de atividade e de oração na qual, quanto possível, se
envolvem as famílias;
3- Uma proposta de síntese que será o «tesouro» que cada um vai colocar
na sua Caixa do Tesouro.
Na primeira semana cada catequizando é convidado a construir, em casa, a sua
Caixa do Tesouro, na qual irá guardar as descobertas/tarefas que vai realizando.

Vivência da Campanha na Comunidade: celebrar a «pista»
Se parecer oportuno, as comunidades podem também adaptar a Campanha para
ser vivida ao longo desta Quaresma. Nas igrejas pode também estar uma Caixa do
Tesouro, e nas celebrações dominicais pode haver uma referência à dinâmica
(abordar o tema na homilia ou em alguma admonição…).
Também se pode tirar da Caixa um dístico com a palavra-chave de cada semana:
1º domingo: «Creio»
2º domingo: «Filho»
3º domingo: «Espírito Santo»
4º domingo: «Pai»
5º domingo: «Igreja»
6º domingo: «Vida eterna»
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Em busca do Tesouro da Fé
1ª Pista | Infância

Aceitas um desafio?
Acredito que sim! Tu gostas de aventuras, e esta é uma aventura muito
especial!
Estás a começar um tempo muito importante: a Quarema, os 40 dias de
caminhada para a grande festa dos cristãos – a Páscoa da Ressurreição.
Este vai ser um tempo de descobertas para construíres um grande
Tesouro!
Sim é verdade, há tesouros que nos limitamos a descobrir, mas há também
tesouros que construímos! Este vai ser um misto dos dois: descobrir e
construir! Para isso, vais receber em cada semana uma nova «pista» que te
levará a novas aventuras de conhecimento e relação… Mas, por enquanto,
não te posso revelar muito mais…
Primeira fase: tens de construir a tua Caixa do Tesouro.
Lembra-te que é aí que vais guardar as tuas descobertas… Tens em casa
muitas coisas que podem servir… talvez uma caixa de sapatos, ou aquele
baú que está no sótão dos teus avós… Ou então fazes tu a tua própria
Caixa, decorada e bonita para receber algumas «joias». Podes sempre
pedir a ajuda dos teus pais, avós, ou outra pessoa que tenha jeito para
isso.
Quando estiver pronta, coloca-a num lugar onde possa estar (quase)
sempre à vista de quem está em casa: para este Tesouro, é a melhor
maneira de estar bem seguro!
Agora, com a Caixa do Tesouro pronta, podes começar a aventura desta
descoberta seguindo a primeira pista…

Em busca do Tesouro da Fé
1ª Pista | Infância

1ª Pista: Lc 4, 1-4
Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-Se das margens
do Jordão. Durante quarenta dias, esteve no deserto, conduzido pelo
Espírito, e foi tentado pelo Diabo. Nesses dias não comeu nada e, passado esse
tempo, sentiu fome. O Diabo disse-lhe: «Se és Filho de Deus, manda a esta pedra
que se transforme em pão». Jesus respondeu-lhe: «Está escrito: ‘Nem só de pão
vive o homem’».
Primeiro domingo da Quaresma: Jesus é tentado! Tem de fazer escolhas: o que
será melhor? Qual o caminho a seguir?... Para encontrar as respostas parte da sua
confiança no Pai, e responde a partir do conhecimento que tem do que está
escrito, ou seja da Palavra de Deus na Bíblia.
Acreditar em Deus é confiar n’Ele! Saber que Ele quer o melhor para nós, e que
escutar a sua Palavra nos ajuda a ter uma vida boa, verdadeira, bela, plena, feliz.
Por isso a primeira palavra que dizemos a Deus quando professamos a nossa Fé é:
«Creio», ou seja, acredito, confio em Ti!
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Encontra seis palavras nesta
sopa de letras e faz com elas uma
frase que começa assim:
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“A Fé é
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________”

Joia do Tesouro: «Creio!»
Faz aqui tua própria oração dizendo a Deus que acreditas n’Ele e
guarda essa Joia (esta folha com a oração) na tua Caixa do Tesouro:
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2ª Pista: Lc 9, 28-29.35
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao
monte, para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e
as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. (…) Da nuvem saiu uma voz,
que dizia: «Este é o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O».
Segundo domingo da Quaresma: Jesus transfigura-se. Os seus amigos Pedro, João
e Tiago podem ver toda a luz que vem Jesus. Ficam espantados por perceberem
diante de quem estão: Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus que caminha com
eles. A voz que vem da nuvem confirma isso mesmo e faz um convite: escutar
Jesus!
A Deus não O vemos… mas em Jesus, porque é Deus e Homem, podemos
aproximar-nos mais de Deus, porque o próprio Deus se aproxima de nós! Que
bom é termos Jesus! Ele é o mais precioso Tesouro que o Céu nos oferece!
Acreditar é conhecer, escutar, seguir, imitar, amar Jesus… Escutar e falar com Ele
(ou seja: rezar) para que Ele nos ajude a transfigurar a nossa vida, para a tornar
mais bonita e verdadeira.

Desafio
Em Jesus, Deus faz-se próximo, torna-se visível… Num desenho (numa
folha à parte), mostra como imaginas Deus. Depois guarda essa Joia na
tua Caixa do Tesouro junto com a oração que podes escrever a Jesus neste
espaço:

Joia do Tesouro:
«Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus,
nascido do Pai antes de todos os séculos: Deus de Deus, luz da
luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro.»

Em busca do Tesouro da Fé
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3ª Pista: Lc 13, 6-9
«Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar
os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao
vinhateiro: ‘Há três anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os
encontro. Deves cortá-la. Porque há-de estar ela a ocupar inutilmente a terra?’.
Mas o vinhateiro respondeu-lhe: ‘Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que eu,
entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos.
Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano».
Terceiro domingo da Quaresma: Jesus conta a parábola da figueira. Uma história
que nos fala dos frutos que, como amigos de Jesus, somos convidados a dar na
nossa vida: a amizade com Ele mostra-se naquilo que fazemos. Mas o próprio
Jesus nos diz que nos dá o Espírito Santo que habita em nós e nos ajuda a viver de
uma forma boa e bela… Por isso, podemos e devemos confiar-nos ao Espírito!
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Escreve no
lugar certo os “frutos”
com que o Espírito
Santo nos faz viver:
Paz, Amor, Perdão,
Oração, Justiça,
Respeito, Verdade,
Serviço, Partilha,
Confiança,
Humildade, Esperança
Acolhimento

Joia do Tesouro:
Uma oração para guardar na Caixa do Tesouro e no coração:
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra.

«Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho;
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: Ele que falou pelos profetas.»
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4ª Pista | Infância

4ª Pista: Lc 15, 20-24
Ainda ele estava longe, quando o pai o viu: encheu-se de compaixão e
correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o
filho: ‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho’.
Mas o pai disse aos servos: ‘Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha. Ponde-lhe
um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e
festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e
foi reencontrado’. E começou a festa.
Quarto domingo da Quaresma: Jesus conta a história de um pai com dois filhos. O
mais novo partiu, afastou-se… depois arrependeu-se e voltou. Ao chegar
encontrou o pai de braços abertos, pronto a perdoar porque o seu coração é só
amor! Uma história que nos fala do Pai, o próprio Deus de Amor.

Desafio
Lê toda a
parábola de Jesus em
Lc 15, 11-32 e depois
dá a ordem certa às
imagens e completa
a frase em baixo.

O ___________representa-nos a todos nós,
quando nos afastamos de ___________. O Pai representa ___________,
que recebe sempre os seus filhos como muito ___________.
Joia do Tesouro:
Faz uma oração a Deus Pai e guarda-a na tua Caixa do Tesouro.

«Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, Criador do Céu e da Terra,
todas as coisas visíveis e invisíveis.»
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5ª Pista: Jo 8, 6-11
Jesus inclinou-Se e começou a escrever com o dedo no chão. Como
persistiam em interrogá-l’O, ergueu-Se e disse-lhes: «Quem de entre vós
estiver sem pecado atire a primeira pedra». Inclinou-Se novamente e continuou a
escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um
após outro, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher, que estava
no meio. Jesus ergueu-Se e disse-lhe: «Mulher, onde estão eles? Ninguém te
condenou?». Ela respondeu: «Ninguém, Senhor». Disse então Jesus: «Nem Eu te
condeno. Vai e não tornes a pecar».
Quinto domingo da Quaresma: Jesus perante uma mulher que lhe é apresentada
como “pecadora” revela o olhar de Deus sobre nós: Ele não está para nos atirar
pedras quando erramos e pecamos, mas acolhe-nos, perdoa-nos e desafia-nos a
não tornar a pecar…
Reconhecer o pecado e pedirmos perdão a Deus e aos outros é muito importante
para podermos crescer como cristãos e vivermos em paz uns com os outros em
Igreja. A Igreja é uma comunidade de irmãos que caminha com este desafio:
acolher o amor de Deus e ser testemunha desse mesmo amor no mundo. E é
também em Igreja que podemos receber o perdão de Deus pelo sacramento da
Reconciliação.

Desafio
Neste quinto domingo da Quaresma, a Igreja da nossa diocese de LeiriaFátima, está em peregrinação ao Santuário de Fátima. Em Fátima, Nossa Senhora
também pediu para nos arrependermos dos nossos pecados, e nos voltarmos
sempre mais para Deus.
Com a Igreja da nossa Diocese peregrina, pensa também naquilo que é importante
mudar na tua vida, nos teus pensamentos, nas tuas palavras, nas tuas ações… O
que podes fazer melhor na tua relação com Deus? E com as outras pessoas?

Guarda o teu propósito na Caixa do Tesouro. Depois reza:
Meu Deus, porque sois tão bom, tenho muita pena de vos ter ofendido.
Ajudai-me a não tornar a pecar.

Joia do Tesouro:
«Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica.»
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6ª Pista | Infância

6ª Pista: Lc 23, 6-11
«Jesus, lembra-Te de mim, quando vieres com a tua realeza». Jesus
respondeu-lhe: «Em verdade te digo: Hoje estarás comigo no Paraíso».
Era já quase meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até às três horas
da tarde, porque o sol se tinha eclipsado. O véu do templo rasgou-se ao meio. E
Jesus exclamou com voz forte: «Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito». Dito
isto, expirou. Vendo o que sucedera, o centurião deu glória a Deus, dizendo:
«Realmente este homem era justo».

Joia do Tesouro:
«Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e
foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras; e subiu
aos Céus, onde está sentado à direita de Deus Pai.»
Sexto domingo da Quaresma: Os ramos recordam a entrada triunfal de Jesus em
Jerusalém. Depois, seguimos os últimos momentos da vida de Jesus. Mesmo antes
de morrer na cruz, Jesus promete a um dos malfeitores que estará com Ele no
Paraíso. Jesus morre na cruz para que nós tenhamos Vida. A sua ressurreição é a
certeza de que também nós podemos partilhar do Paraíso.

Joia do Tesouro:
«Espero a ressurreição dos mortos; e a vida do mundo que há de vir.»
Desafio
Durante a próxima semana, a Semana Santa, vivemos os momentos
mais importantes da vida de Jesus. Procura participar nas celebrações
da tua Paróquia, e com a tua família, para que esta seja, na verdade, uma Semana
santa com Jesus.
Na celebração de Quinta-feira Santa
Na celebração de Sexta-feira Santa
Assinala as celebrações em Na Via-Sacra
que participaste Na Vigília Pascal
Na Missa de Domingo de Páscoa
Faz uma oração a agradecer a Jesus a Vida e a Esperança e guarda-a na Caixa do
Tesouro onde agora tens as principais Joias que podemos ter: a Fé, o Pai, o Filho, o
Espírito Santo, a Igreja, e a esperança na Vida Eterna! O Credo da nossa Fé!
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Em busca do Tesouro da Fé
1ª Pista | Adolescência

Aceitas um desafio?
Acredito que sim! Tu gostas de aventuras, e esta é uma aventura muito
especial!
Estás a começar um tempo muito importante: a Quarema, os 40 dias de
caminhada para a grande festa dos cristãos – a Páscoa da Ressurreição.
Este vai ser um tempo de descobertas para construíres um grande
Tesouro!
Sim é verdade, há tesouros que nos limitamos a descobrir, mas há também
tesouros que construímos! Este vai ser um misto dos dois: descobrir e
construir! Para isso, vais receber em cada semana uma nova «pista» que te
levará a novas aventuras de conhecimento e relação… Mas, por enquanto,
não te posso revelar muito mais…
Primeira fase: tens de construir a tua Caixa do Tesouro.
Lembra-te que é aí que vais guardar as tuas descobertas… Tens em casa
muitas coisas que podem servir… talvez uma caixa de sapatos, ou aquele
baú que está no sótão dos teus avós… Ou então fazes tu a tua própria
Caixa, decorada e bonita para receber algumas «joias».
Quando estiver pronta, coloca-a num lugar onde possa estar (quase)
sempre à vista de quem está em casa: para este Tesouro, é a melhor
maneira de estar bem seguro!
Já está feita?
Então, podes começar a aventura desta descoberta seguindo a primeira
pista…

Em busca do Tesouro da Fé
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1ª Pista: Lc 4, 1-4
Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-Se das margens
do Jordão. Durante quarenta dias, esteve no deserto, conduzido pelo
Espírito, e foi tentado pelo Diabo. Nesses dias não comeu nada e, passado esse
tempo, sentiu fome. O Diabo disse-lhe: «Se és Filho de Deus, manda a esta pedra
que se transforme em pão». Jesus respondeu-lhe: «Está escrito: ‘Nem só de pão
vive o homem’».
Primeiro domingo da Quaresma: Jesus é tentado! Tem de fazer escolhas: o que
será melhor? Qual o caminho a seguir?... Para encontrar as respostas parte da sua
confiança no Pai, e responde a partir do conhecimento que tem do que está
escrito, ou seja da Palavra de Deus na Bíblia.
Acreditar em Deus é confiar n’Ele! Saber que Ele quer o melhor para nós, e que
escutar a sua Palavra nos ajuda a ter uma vida boa, verdadeira, bela, plena, feliz.
Por isso a primeira palavra que dizemos a Deus quando professamos a nossa Fé é:
«Creio», ou seja, acredito, confio em Ti!

Desafio
«Muitos afirmam que “crer” é demasiado pouco; eles querem é
“saber”. A palavra “crer” tem, no entanto, dois sentidos completamente distintos.
Se um pára-quedista, no aeroporto, pergunta ao empregado: «O pára-quedas está
correctamente acondicionado?», e este responder: «Hum, creio que sim…», isso
então não lhe bastará; ele quer mesmo saber. Se, todavia, ele tiver pedido a um
amigo para acondicionar o pára-quedas, e este lhe responder à mesma pergunta:
«Sim, eu pessoalmente encarreguei-me de o fazer. Podes confiar em mim!», o
pára-quedista responder-lhe-á então: «Está bem, acredito em ti!» Esta fé é muito
mais que “conhecimento”, ela significa “certeza”. E esta é a fé que fez Abraão
mudar-se para a Terra Prometida, esta é a fé que fez os Mártires perseverarem
até à morte, esta é a fé que ainda hoje mantém de pé os cristãos perseguidos.
Uma fé que compreende todo o ser humano…» (Youcat, 21)
E para ti, o que é ter fé?
Dá a tua resposta, numa folha à parte, e guarda-a com esta na Caixa do Tesouro.

Joia do Tesouro: «Creio!»
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2ª Pista: Lc 9, 28-29.35
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao
monte, para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e
as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. (…) Da nuvem saiu uma voz,
que dizia: «Este é o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O».
Segundo domingo da Quaresma: Jesus transfigura-se. Os seus amigos Pedro, João
e Tiago podem ver toda a luz que vem Jesus. Ficam espantados por perceberem
diante de quem estão: Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus que caminha com
eles. A voz que vem da nuvem confirma isso mesmo e faz um convite: escutar
Jesus!
A Deus não O vemos… mas em Jesus, porque é Deus e Homem, podemos
aproximar-nos mais de Deus, porque o próprio Deus se aproxima de nós! Que
bom é termos Jesus! Ele é o mais precioso Tesouro que o Céu nos oferece!
Acreditar é conhecer, escutar, seguir, imitar, amar Jesus… Escutar e falar com Ele
(ou seja: rezar) para que Ele nos ajude a transfigurar a nossa vida, para a tornar
mais bonita e verdadeira.

Desafio
De tudo o que conhecem de Jesus, se tivesses de apresenta-l’O a alguém
que nunca ouviu falar d’Ele, o que dirias? Como O apresentavas?
Escolhe:
- Uma frase dita por Jesus
- Uma história contada por Jesus
- Um encontro de Jesus com alguém
- Um milagre de Jesus
- Uma atitude de Jesus
- Um traço da sua personalidade
- Um acontecimento determinante da sua vida
Guarda esta tua “imagem” de Jesus na Caixa do Tesouro.

Joia do Tesouro:
«Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus,
nascido do Pai antes de todos os séculos: Deus de Deus, luz da
luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro.»

Em busca do Tesouro da Fé
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3ª Pista: Lc 13, 6-9
«Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar
os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao
vinhateiro: ‘Há três anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os
encontro. Deves cortá-la. Porque há-de estar ela a ocupar inutilmente a terra?’.
Mas o vinhateiro respondeu-lhe: ‘Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que eu,
entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos.
Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano».
Terceiro domingo da Quaresma: Jesus conta a parábola da figueira. Uma história
que nos fala dos frutos que, como amigos de Jesus, somos convidados a dar na
nossa vida: a amizade com Ele mostra-se naquilo que fazemos. Mas o próprio
Jesus nos diz que nos dá o Espírito Santo que habita em nós e nos ajuda a viver de
uma forma boa e bela… Por isso, podemos e devemos confiar-nos ao Espírito!

Desafio
Procura na tua Bíblia o texto de Act 2, 1-4.
São Lucas fala de dois sinais com os quais descreve a vinda do Espírito Santo sobre
os Apóstolos: um que se faz ouvir, e outro que se faz ver…
Explica o que cada um destes sinais nos diz sobre o Espírito Santo.

Joia do Tesouro:
Uma oração para guardar na Caixa do Tesouro e no coração:
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra.

«Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho;
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: Ele que falou pelos profetas.»

Em busca do Tesouro da Fé
4ª Pista | Adolescência

4ª Pista: Lc 15, 20-24
Ainda ele estava longe, quando o pai o viu: encheu-se de compaixão e
correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o
filho: ‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho’.
Mas o pai disse aos servos: ‘Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha. Ponde-lhe
um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e
festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e
foi reencontrado’. E começou a festa.
Quarto domingo da Quaresma: Jesus conta a história de um pai com dois filhos. O
mais novo partiu, afastou-se… depois arrependeu-se e voltou. Ao chegar
encontrou o pai de braços abertos, pronto a perdoar porque o seu coração é só
amor! Uma história que nos fala do Pai, o próprio Deus de Amor.

Desafio
Jesus apresenta-nos Deus como Pai. Mas o que significa isso? Talvez
ninguém melhor que os pais para nos ajudar a compreender… Vai ter com os teus
pais e pergunta-lhes:
- O que significa para eles serem pais?
- O que desejam e esperam eles para ti, como filho?
Depois de ouvires os teus pais, lê a parábola que Jesus conta em Lc 15, 11-32 e
escreve o que descobriste sobre este tesouro de ter Deus como Pai:

Joia do Tesouro:
Faz uma oração a Deus Pai e guarda-a com as respostas anteriores na
tua Caixa do Tesouro.

«Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, Criador do Céu e da Terra,
todas as coisas visíveis e invisíveis»

Em busca do Tesouro da Fé
5ª Pista | Adolescência

5ª Pista: Jo 8, 6-11
Jesus inclinou-Se e começou a escrever com o dedo no chão. Como
persistiam em interrogá-l’O, ergueu-Se e disse-lhes: «Quem de entre vós
estiver sem pecado atire a primeira pedra». Inclinou-Se novamente e continuou a
escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um
após outro, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher, que estava
no meio. Jesus ergueu-Se e disse-lhe: «Mulher, onde estão eles? Ninguém te
condenou?». Ela respondeu: «Ninguém, Senhor». Disse então Jesus: «Nem Eu te
condeno. Vai e não tornes a pecar».
Quinto domingo da Quaresma: Jesus perante uma mulher que lhe é apresentada
como “pecadora” revela o olhar de Deus sobre nós: Ele não está para nos atirar
pedras quando erramos e pecamos, mas acolhe-nos, perdoa-nos e desafia-nos a
não tornar a pecar…
Reconhecer o pecado e pedirmos perdão a Deus e aos outros é muito importante
para podermos crescer como cristãos e vivermos em paz uns com os outros em
Igreja. A Igreja é uma comunidade de irmãos que caminha com este desafio:
acolher o amor de Deus e ser testemunha desse mesmo amor no mundo. E é
também em Igreja que podemos receber o perdão de Deus pelo sacramento da
Reconciliação.

Desafio
Neste quinto domingo da Quaresma, a Igreja da nossa diocese de LeiriaFátima, está em peregrinação ao Santuário de Fátima. Em Fátima, Nossa Senhora
também pediu para nos arrependermos dos nossos pecados, e nos voltarmos
sempre mais para Deus.
Com a Igreja da nossa Diocese peregrina, pensa também naquilo que é importante
mudar na tua vida, nos teus pensamentos, nas tuas palavras, nas tuas ações… O
que podes fazer melhor na tua relação com Deus? E com as outras pessoas?

Guarda o teu propósito na Caixa do Tesouro. Depois reza:
Meu Deus, porque sois tão bom, tenho muita pena de vos ter ofendido.
Ajudai-me a não tornar a pecar.

Joia do Tesouro
«Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica.»

Em busca do Tesouro da Fé
6ª Pista | Adolescência

6ª Pista: Lc 23, 6-11
«Jesus, lembra-Te de mim, quando vieres com a tua realeza». Jesus
respondeu-lhe: «Em verdade te digo: Hoje estarás comigo no Paraíso».
Era já quase meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até às três horas
da tarde, porque o sol se tinha eclipsado. O véu do templo rasgou-se ao meio. E
Jesus exclamou com voz forte: «Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito». Dito
isto, expirou. Vendo o que sucedera, o centurião deu glória a Deus, dizendo:
«Realmente este homem era justo».

Joia do Tesouro
«Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e
foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras; e subiu
aos Céus, onde está sentado à direita de Deus Pai.»
Sexto domingo da Quaresma. Os ramos recordam a entrada triunfal de Jesus em
Jerusalém. Depois, seguimos os últimos momentos da vida de Jesus. Mesmo antes
de morrer na cruz, Jesus promete a um dos malfeitores que estará com Ele no
Paraíso. Jesus morre na cruz para que nós tenhamos Vida. A sua ressurreição é a
certeza de que também nós podemos partilhar do Paraíso.

Joia do Tesouro
«Espero a ressurreição dos mortos; e a vida do mundo que há de vir.»
Desafio
Durante a próxima semana, a Semana Santa, vivemos os momentos
mais importantes da vida de Jesus. Procura participar nas celebrações
da tua Paróquia, e com a tua família, para que esta seja, na verdade, uma Semana
santa com Jesus.
Na celebração de Quinta-feira Santa
Na celebração de Sexta-feira Santa
Assinala as celebrações em Na Via-Sacra
que participaste Na Vigília Pascal
Na Missa de Domingo de Páscoa
Faz uma oração a agradecer a Jesus a Vida e a Esperança e guarda-a na Caixa do
Tesouro onde agora tens as principais Joias que podemos ter: o Pai, o Filho, o
Espírito Santo, a Igreja, e a esperança na Vida Eterna!
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