A alegria de ser santo

PEREGRINAÇÃO
DO CORAÇÃO
A alegria de ser santo

Este ano celebram-se duas datas importantes: faz 100 anos que foi esculpida a imagem de
Nossa Senhora que está na Capelinha das Aparições, e que a Jacinta foi para o Céu.
No dia 13 de maio de 1917, depois de Nossa Senhora ter aparecido pela primeira vez aos três
Pastorinhos, a Jacinta ficou cheia de encanto e alegria e não parava de repetir para o Francisco
e para a Lúcia: «Ai! que Senhora tão bonita!»
De facto, Maria, a mãe de Jesus, é muito bela porque tem um coração puro e bom; desde
o princípio ela disse “sim” a Deus e Ele encheu-a da Sua alegria e beleza. A beleza de Nossa
Senhora levou Jacinta a querer mudar de coração, a oferecer-se também toda a Deus e a fazer
de tudo um gesto de amor pelos outros, como Jesus e como Maria.
Através do exemplo da Jacinta esperamos que também possas descobrir que ser santo é
viver na alegria de Deus, dando o coração todo a Ele e fazendo o bem aos outros. Para isso
propomos-te uma peregrinação do coração em cinco passos para fazeres ao longo de cinco
semanas. Não precisas de sair de casa, basta seguires as instruções.
Instruções

Em cada semana lê um episódio da banda desenhada, pinta os desenhos e realiza o desafio
que lá te é pedido.
Por fim, recorta, pinta, decora ou constrói com materiais à tua escolha o desenho da última
página, representando nele o teu próprio coração.

1ª semana: Dar o coração a Deus.
Certo dia, quando eu guardava o rebanho com a Lúcia e o Francisco,
vimos em cima de uma azinheira uma senhora muito bela! Ela era
doce e cheia de paz. Era Maria, a quem o Anjo Gabriel apareceu
a convidar para ser a mãe de Jesus. Compreendemos que
ela é muito bonita porque deu o coração todo a Deus. Ela
perguntou-nos se também queríamos dar o nosso coração a
Deus. Dissemos-lhe que sim! E ela meteu-nos no peito uma
luz muito grande. Sentimos que Deus nos amava muito e o
nosso coração ficou cheio de alegria!

Pinta no desenho quanto do teu
coração queres dar a Deus

2ª semana: Rezar sem fazer batota
Antes, encurtávamos as orações para ter mais tempo para
brincar. Depois de Nossa Senhora nos pedir que rezássemos
todos os dias pela paz e para dar alegria a Deus, passámos a
rezar o terço a sério, sem fazer batota.

- Escreve uma oração que rezas habitualmente
ou compõe uma nova.

3ª semana: Ser luz para os outros
Nossa Senhora também nos pediu para fazer sacrifícios pelos outros. Antes, quando brincávamos ao jogo
do botão eu ficava com eles todos para mim e os outros, quando chegavam a casa, tinham de ouvir ralhar.
Depois, passei a fazer sacrifícios para dar alegria aos outros. Certo dia, quando estava doente, a minha mãe
trouxe-me uma chávena de leite. Não me apetecia nada! Mas fiz o sacrifício de o beber até ao fim.
- Faz tu também um sacrifício por
alguém e desenha aqui a tua ação.

4ª semana: Deixar o mundo mais belo
Eu gostava muito da natureza, das flores do campo, da
beleza das borboletas e de cuidar dos cordeirinhos do
rebanho. E tu, que podes fazer para cuidar da natureza
e para deixar o mundo mais belo?
- Faz um compromisso ecológico e regista-o aqui.

5ª semana
Quando damos o coração
a Deus e fazemos o que Ele
nos pede, como Maria, o nosso
coração fica mais belo. Como
está o teu coração depois desta
peregrinação?
Recorta e decora o desenho a teu gosto.
Podes usar diferentes materiais e cores para
representares nele o teu coração.
No dia 10 de junho pendura-o à janela ou na
porta da tua casa. Depois, guarda-o no teu cantinho
de oração ou junto a uma imagem de Jesus ou de Maria,
como sinal de que queres oferecer o coração a Deus.

