SEGUNDA SEMANA

TERCEIRA SEMANA

TERCEIRA SEMANA: A NOSSA MÃE
SABE O QUE NOS FAZ FALTA!
1. As bodas de Caná

Celebrava-se uma boda em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e os
seus discípulos também foram convidados para a boda. Como viesse a faltar o vinho,
a mãe de Jesus disse-lhe: «Não têm vinho!»
Jesus respondeu-lhe: «Mulher, que tem isso a ver contigo e comigo? Ainda não
chegou a minha hora.» Sua mãe disse aos serventes: «Fazei o que Ele vos disser!»
Ora, havia ali seis vasilhas de pedra (…). Disse-lhes Jesus: «Enchei as vasilhas de
água.» Eles encheram-nas até cima. Então ordenou-lhes: «Tirai agora e levai ao
chefe de mesa.»
E eles assim ﬁzeram. O chefe de mesa provou a água transformada em vinho, sem
saber de onde era - se bem que o soubessem os serventes que tinham tirado a água;
chamou o noivo e disse-lhe: «Toda a gente serve primeiro o vinho melhor e, depois
de terem bebido bem, é que serve o pior. Tu, porém, guardaste o melhor vinho até
agora!» (Jo 2, 1-10).
Para meditares: Nossa Senhora esteve atenta às necessidades daqueles noivos e pediu
por eles a Jesus.

2.

[Em Fátima Lúcia disse a Nossa Senhora] Eu tinha muitas coisas para Lhe
pedir: se curava uns doentes e se convertia uns pecadores, etc.
– Uns, sim; outros, não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados.
E tomando um aspeto mais triste:
– Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor que já está muito ofendido.
Para meditares: Os Pastorinhos compreendem as necessidades dos doentes e
intercedem por eles junto de Nossa Senhora. Ela, por sua vez, pede-nos que não
ofendamos mais o seu Filho.

3. Maria sabe o que nos faz falta, é a conselheira que nos indica o caminho a seguir,
que nos corrige quando nos afastamos da verdade, que nos ajuda a fazer as melhores
escolhas, que sempre nos aponta para Jesus e nos diz “fazei tudo o que Ele vos
disser”, mesmo que isso implique algum sacrifício… Os Pastorinhos, tal como Nossa
Senhora, estão atentos às necessidades dos outros e intercedem por eles. E eu?
Estou atento às necessidades daqueles que me rodeiam? O que tenho feito por
aqueles que precisam da minha ajuda?
Responde às questões e faz o teu desenho para ilustrar.

QUARTA SEMANA: A NOSSA MÃE
DÁ-NOS ESPERANÇA!
1. Maria com os discípulos em oração

Depois de Jesus ter ascendido ao céu: Todos unidos pelo mesmo sentimento,
entregavam-se assiduamente à oração, com algumas mulheres, entre as quais
Maria, mãe de Jesus (At 1, 14).
Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo
lugar. De repente, ressoou, vindo do céu, um som comparável ao de forte rajada de
vento, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer
umas línguas, à maneira de fogo, que se iam dividindo, e poisou uma sobre cada um
deles. Todos ﬁcaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas,
conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem (At 2, 1-4).
Para meditares: Quando Maria e os apóstolos estavam reunidos em oração, veio sobre
eles o Espírito Santo sob a forma de línguas de fogo, que os encheu de coragem e
alegria para anunciar a palavra de Deus. Na oração, a companhia de Maria enche-nos
de esperança, pois ela ﬁca sempre junto de nós e intercede por nós junto de Deus.

2.

Em Fátima, Nossa Senhora acompanha a humanidade que caminha para a
destruição, em plena I Guerra Mundial. Apesar do grande sofrimento Nossa
Senhora encheu o mundo de esperança quando prometeu: “Por ﬁm, o meu
Imaculado Coração triunfará”.
Para meditares: Apesar do grande desespero numa altura em que o mundo parecia
estar perdido, Nossa Senhora veio recordar-nos a promessa de esperança revelada na
Sagrada Escritura, assegurando que, por ﬁm, o bem triunfará.

3.

Maria acompanha-me também quando eu me sinto mais fraco. Ela dá-me
forças para responder com fé quando enfrento os meus problemas. E eu? Como
reajo perante as diﬁculdades que vão surgindo? Peço-lhe ajuda para viver com
esperança?
Responde às questões e faz o teu desenho para ilustrar.
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CAMPANHA DE MAIO

“Temos Mãe!
Obrigado Jesus”.

CAMPANHA DE MAIO
Quando Maria aceitou a missão de se tornar a Mãe de Jesus, deixou-se envolver
totalmente pelo Amor de Deus que vem ao nosso encontro para nos tornar seus
ﬁlhos. Sempre envolvida nesse Amor, Nossa Senhora acolheu, mais tarde, com
Jesus pregado na cruz, momentos antes de morrer, a missão que Ele lhe conﬁou:
ser nossa Mãe também!
Jesus não nos abandonou e quis demonstrar a grandeza do seu amor, dando-nos o
que tinha de mais precioso: o Espírito Santo que faz de nós ﬁlhos de Deus Pai! E
Maria, que viveu tão de perto nessa fonte do Amor do Pai do Filho e do Espírito,
é a Mãe que Ele nos oferece como sinal da ternura do Amor divino. Como deve
ser grande o amor de Jesus por nós!
Mas o que signiﬁca ter Nossa Senhora como Mãe? Para te ajudar a descobrir,
lançamos-te um desaﬁo: ao longo das quatro semanas do mês de maio realiza as
tarefas que te sugerimos.

ldanstruções
para realização
campanha:
Certamente que já ﬁzeste um postal para oferecer à tua mãe, no dia do seu
aniversário ou no dia da mãe. Pois bem, vais fazer um postal bem original para
ofereceres a Nossa Senhora quando fores a Fátima, pois Ela é a tua Mãe do Céu!
No início de cada semana lê uma passagem do Evangelho, assinalada como n.º 1,
para descobrires as qualidades de Nossa Senhora enquanto mãe. Depois, observa
como Nossa Senhora nos continua a acompanhar ao longo da história e medita
num episódio da Mensagem de Fátima, assinalado como n.º 2. Por ﬁm, pensa na
importância que Nossa Senhora tem na tua vida, responde às questões do
desaﬁo n.º 3 e, nas páginas em branco faz um pequeno desenho e escreve uma
pequena legenda.
No ﬁnal, recorta o postal pelo picotado, dobra-o ao meio e entrega-o em Fátima
na Peregrinação das Crianças.

QUARTA SEMANA

PRIMEIRA SEMANA: TEMOS MÃE!
1. A anunciação a Maria

Disse-lhe o anjo: «Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de
conceber no teu seio e dar à luz um ﬁlho, ao qual porás o nome de Jesus. Será
grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo.» Maria disse, então: «Eis a serva do
Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.» (Lc 1, 30-32. 38)

Cruciﬁxão de Jesus

Junto à cruz de Jesus estavam, de pé, sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, a mulher
de Clopas, e Maria Madalena. Então, Jesus, ao ver ali ao pé a sua mãe e o discípulo
que Ele amava, disse à mãe: «Mulher, eis o teu ﬁlho!» Depois, disse ao discípulo: «Eis
a tua mãe!» E, desde aquela hora, o discípulo acolheu-a como sua (Jo 19, 25-27).
Para meditares: Estas duas passagens do Novo testamento contam a história de como
Nossa Senhora aceitou tornar-se a Mãe de Jesus e também a nossa Mãe.

2.

Em Fátima, Nossa Senhora, depois de ter dito aos três Pastorinhos que iam
para o Céu, perguntou: “Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os
sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que
Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores?
– Sim, queremos
– Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto”.
Para meditares: À semelhança de Nossa Senhora, também os Pastorinhos disseram
sim a Deus.

3.
Que bom é sabermos que temos Mãe! Procura estar junto dela, quase como se
te sentasses ao seu colo… Fala com Ela, reza-lhe… E deixa que Ela te fale ao

coração…
O exemplo de Nossa Senhora, e a Mensagem que Ela nos deixou em Fátima, são
um desaﬁo para nós, seus ﬁlhos… E eu? Conﬁo em Deus? Como digo sim a Deus?
Responde às questões e faz o teu desenho para ilustrar.

SEGUNDA SEMANA: A NOSSA MÃE
CUIDA DE NÓS!
1. Maria visita a sua prima Santa Isabel

Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma
cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a
saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ﬁcou cheia do
Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: «Bendita és tu entre as mulheres e
bendito é o fruto do teu ventre. E donde me é dado que venha ter comigo a mãe do
meu Senhor? Pois, logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou
de alegria no meu seio. Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que te
foi dito da parte do Senhor. Maria ﬁcou com Isabel cerca de três meses. Depois
regressou a sua casa.» (Lc 1, 39-45. 56)
Para meditares: Apesar de estar grávida, Nossa Senhora correu a visitar a sua prima
Santa Isabel, que também estava grávida de S. João Baptista. Nossa Senhora não se
fechou em si, mas manteve-se atenta às necessidades da sua prima e foi ajudá-la.

2.

Em Fátima, no mês de junho, Lúcia pediu a Nossa Senhora que os levasse a todos
para o céu.
– Sim; a Jacinta e o Francisco levo-os em breve. Mas tu ﬁcas cá mais algum tempo.
Jesus quer servir-Se de ti para Me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no
mundo a devoção a Meu Imaculado Coração.
– Fico cá sozinha? – Perguntei, com pena.
– Não, ﬁlha. E tu sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu
Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus.
Para meditares: Lúcia sente-se triste por ﬁcar sozinha sem a companhia dos seus primos.
Mas Nossa Senhora promete-lhe que nunca a deixará e oferece-lhe o seu coração como
refúgio e caminho para Deus.

3.

Maria vive a alegria de ser Mãe de Jesus cuidando de Isabel, e oferecendo o seu
Coração como “refúgio e caminho”, cuidando de nós, seus ﬁlhos. Os Pastorinhos,
sentindo a ternura da Mãe do Céu, também cuidavam dos outros: visitavam os
doentes e rezavam por eles. E eu? Estou atento ao outro? Tenho visitado os amigos
doentes e aqueles que estão mais sozinhos?
Responde às questões e faz o teu desenho para ilustrar.

PRIMEIRA SEMANA

