

36

33

34

35

Por isso, os cristãos não
devem ter medo de se
comprometerem com a
política.

Se consigo ajudar uma
só pessoa a viver melhor, isso já é suficiente
para me sentir feliz.

Devemos vencer o Mal
com o Bem.

(EG 176-258)

Chegada

A Carta de Francisco
E ser Feliz!

(EG, 274)





32

31

Sabes que a Política é
uma forma de fazer o
bem?

Deves sempre denunciar
a maldade.

Diz ao teu
colega de
jogo qual
o teu maior sonho.

(EG 176-258)

(EG 176-258)

29

28

27

26

Não tenhas medo de
Sonhar e desejar um
Mundo melhor.

Não sabes o que é escutar com o coração?
Pergunta ao adulto mais
próximo de ti.

Deves escutar com o
coração.

O Amor é para todos.

25

(EG 171)

Nem deves ter vergonha
de dizer que gostas e
acreditas em Jesus.


17

18

19

Temos que saber quem
somos. E não deixarmos
que o mundo nos
confunda. (EG 50-109)

Os sacerdotes e
religiosos não devem
preocupar-se em
receber aplausos.

O Papa quer que
perguntemos sempre as
coisas das quais temos
dúvidas.

Partida

21

Se caíste
nesta casa
sorri para a
tua família.

Avança
duas
Casas.

Não devemos querer ter
e comprar tudo o que
gostaríamos.

23

24

Não devemos ter medo
nem vergonha de chorar
com o outro.

Se caíste nesta casa dá
a tua vez no jogo ao
colega que vem mais
distante de ti.

(EG 50-109)

(EG 50-109)





16

15

14

Se caíste nesta casa pede
desculpa ao teu colega
pelas vezes em que não
foste sincero com ele.

A Igreja deve ser Missionária. Deve estar ao lado
dos que mais precisam.

“Quero uma Igreja que
se abre a todos e se
magoa com as dores
dos Outros”. (EG 49)

1
O Papa Francisco escreveunos uma linda carta. Vamos
ver o que ele nos diz?



(EG 50-109)

20



(EG 19-49)

2
A experiência de Deus
toca o coração e ninguém jamais a esquece.
(EG, 13)

Mas, às vezes, prefiro
brincar a entrar na
igreja.
Recuo três casas.

12

11

10

9

A igreja é a casa de todos e é o local onde não
devemos ter medo nem
vergonha de estar. (EG 47)

Se caíste nesta casa
terás que dar um
abraço ao teu colega
de jogo.

Os Padres e os Bispos
devem ouvir todas as
pessoas.

E devemos fazer com
que aquilo que dizemos
e acreditamos sejam a
mesma coisa. (EG 27)

(EG 31)


3

4

5

6

8

Os cristãos não devem andar desanimados, nem devem ser egoístas, porque
assim serão como múmias.

Não podemos deixar
que nos roubem a alegria e a esperança.

Quem leva Jesus aos Outros
fica feliz. (EG 10)

Devemos ser sinceros,
transparentes.

Devemos estar mais
próximos daqueles que
precisam de nós.

(EG 83)

(EG 84)

(EG 16, 32)

Avança duas casas.

(EG 24)

