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Jesus viu! Estava atento a tudo o que se passava à Sua volta. Nada Lhe era indiferente.

O Seu olhar era ca�vante!

Como Jesus, de que forma estou atento, a quem está ao meu lado? 

- Durante esta semana, vou ser menos preguiçoso e ajudar nas tarefas de casa (fazer a cama,

ajudar a pôr ou a levantar a mesa,…), da escola (ajudo um/uma funcionário/a que precise de mim),

na rua (digo uma palavra simpá�ca a alguém) …

Senhor, os Teus olhos estão atentos a tudo e a todos. O Teu olhar é bondoso, meigo,

atento e generoso. Faz do meu olhar, um olhar semelhante ao Teu!

Faço um pequeno desenho de uma imagem dos olhos e escrevo nessa folha o que consegui

fazer esta semana, para ver como Jesus.

Levo a folha da vivência semanal para a Eucaris�a.
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Jesus viu! Estava atento a tudo o que se passava à Sua volta. Nada Lhe era indiferente.
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Jesus viu! Estava atento a tudo o que se passava à Sua volta. Nada Lhe era indiferente.

O Seu olhar era ca�vante!

Como Jesus, de que forma estou atento, a quem está ao meu lado? 

- Durante esta semana, vou ser menos preguiçoso e ajudar nas tarefas de casa (fazer a cama,

ajudar a pôr ou a levantar a mesa,…), da escola (ajudo um/uma funcionário/a que precise de mim),
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Senhor, os Teus olhos estão atentos a tudo e a todos. O Teu olhar é bondoso, meigo,

atento e generoso. Faz do meu olhar, um olhar semelhante ao Teu!

Faço um pequeno desenho de uma imagem dos olhos e escrevo nessa folha o que consegui

fazer esta semana, para ver como Jesus.

Levo a folha da vivência semanal para a Eucaris�a.

Jesus VIU
Jesus viu e compadeceu-se
Caminhada quaresmal 2018 | semana #01

V
Ê



Jesus compadeceu-se das pessoas, teve compaixão delas e ajudou-as.

Estava atento a cada situação. Toda a Sua vida foi uma atenção constante a todos.

O Seu coração era um coração misericordioso!

Como Jesus, de que forma me compadeço de quem está ao meu lado? 

Durante esta semana, vou estar atento a quem mais precisa de mim: os meus pais, colegas,

avós, professores... Terei para com eles um gesto de carinho e de amizade (basta um sorriso) …

Senhor, dá-me um coração cheio de Misericórdia. Que eu ame todos os meus irmãos.

Faz do meu coração, um coração semelhante ao Teu!

Faço um pequeno desenho com a imagem de um coração e escrevo nessa folha

o que consegui fazer esta semana, para amar como Jesus.

Levo a folha da vivência semanal para a Eucaris�a.
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Jesus compadeceu-se das pessoas, teve compaixão delas e ajudou-as.

Estava atento a cada situação. Toda a Sua vida foi uma atenção constante a todos.

O Seu coração era um coração misericordioso!
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Faço um pequeno desenho com a imagem de um coração e escrevo nessa folha

o que consegui fazer esta semana, para amar como Jesus.

Levo a folha da vivência semanal para a Eucaris�a.
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Jesus compadeceu-se das pessoas, teve compaixão delas e ajudou-as.

Estava atento a cada situação. Toda a Sua vida foi uma atenção constante a todos.

O Seu coração era um coração misericordioso!

Como Jesus, de que forma me compadeço de quem está ao meu lado? 

Durante esta semana, vou estar atento a quem mais precisa de mim: os meus pais, colegas,

avós, professores... Terei para com eles um gesto de carinho e de amizade (basta um sorriso) …

Senhor, dá-me um coração cheio de Misericórdia. Que eu ame todos os meus irmãos.
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Jesus COMPADECEU-SE
Jesus viu e compadeceu-se
Caminhada quaresmal 2018 | semana #02

A
M

A



Jesus anunciou o Evangelho. Não se cansava de anunciar a vontade de Deus e de mostrar

o rosto misericordioso do Pai. Pregava com entusiasmo e todos O escutavam, com alegria!

Muitos diziam a Jesus: que havemos nós de fazer?

De que forma anuncio Jesus?

Durante esta semana, vou registar e par�lhar, com os meus pais e com os meus colegas,

o que ouvi na Catequese e na Eucaris�a. Vou falar a todos de Jesus!

Da tua boca, Senhor, somente saem palavras maravilhosas. Tu ensinas-nos a sermos bons.

Como Tu, que eu aprenda a fazer o bem e ensiná-lo aos outros!

Faço um pequeno desenho com a imagem de uma boca e escrevo nessa folha

o que consegui fazer esta semana, para anunciar Jesus.

Levo a folha da vivência semanal para a Eucaris�a.
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Jesus anunciou o Evangelho. Não se cansava de anunciar a vontade de Deus e de mostrar
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Muitos diziam a Jesus: que havemos nós de fazer?
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o que ouvi na Catequese e na Eucaris�a. Vou falar a todos de Jesus!
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Jesus desafiou os Seus discípulos a agir. Hoje, somos também nós convidados a perceber

que o pouco que cada um tem é suficiente para «dar de comer» aos que mais precisam.

Como Jesus, de que forma posso usar as minhas mãos para servir os outros?

Durante esta semana, vou ajudar os meus pais nas tarefas de casa, vou arrumar as minhas coisas

e par�lhar um objeto pessoal.

Para a Eucaris�a, vou levar alguns bens para ajudar a «dar de comer» a quem precisa.

Senhor, as Tuas mãos saem prodígios. Onde as Tuas mão tocam tudo se transforma.

Que as minhas mãos sejam semelhantes às Tuas mãos, Jesus!

Faço um pequeno desenho com a imagem das mãos e escrevo nessa folha o que consegui

fazer esta semana, para ajudar os outros.

Levo a folha da vivência semanal para a Eucaris�a.
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Jesus desafiou os Seus discípulos a agir. Hoje, somos também nós convidados a perceber

que o pouco que cada um tem é suficiente para «dar de comer» aos que mais precisam.

Como Jesus, de que forma posso usar as minhas mãos para servir os outros?
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Para a Eucaris�a, vou levar alguns bens para ajudar a «dar de comer» a quem precisa.
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Jesus caminha e é seguido por uma mul�dão. Ele vai ao encontro das pessoas.

Olha para elas e tem compaixão. Diante das pessoas cheias de fome Ele pergunta aos discípulos:

«Quantos pães tendes?». E dá de comer à mul�dão. Os Seus pés trilham os nossos caminhos.

Que passos dou para responder ao apelo de Jesus?

Durante esta semana, vou valorizar a importância que têm os pés no meu corpo. 

Vou esforçar-me por dar os passos que forem necessários para ir ao encontro de Jesus

no Sacramento da Reconciliação. Par�cipo na Via Sacra.

Como são belos os pés que anunciam a Paz! Esses foram, Senhor, os Teus pés.

Por onde passas-Te tudo era misericórdia e amor. Que meus passos sigam os Teus passos.

Faço um pequeno desenho com a imagem dos pés e escrevo nessa folha os passos

que dei para responder ao apelo de Jesus.

Levo a folha da vivência semanal para a Eucaris�a.
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