
Catequese 23

1º ano

Música

Na tua casa eu canto a ti Maria

Toma nas tuas mãos toma a minha vida

Acompanha o meu caminho para Deus

Pela estrada que seguis-te tu Maria

Os 3 pastorinhos

Era uma vez 2 meninas e 1 menino. A menina mais velha chamava-se Lúcia e

tinha 10 anos. Franciso tinha 8 anos e Jacinta tinha 7. Quem da nosa catequese já

fez 7 anos? O Francisco e a Jacinta eram irmãos. Eles viviam numa cidade em

Portugal chamada Fátima.

A Lúcia que era mais velha tomava muitas vezes conta das ovelhas. Os

primos Francisco e Jacinta também quiseram ajudar e convenceram os pais a

participar no trabalho de cuidar das ovelhas. Eles tinham de as levar até ao monte

para elas pastarem e só voltavam ao final da tarde a casa.

Num certo dia apareceu-lhes um anjo muito brilhante e bonito. O anjo

disse-lhes para não terem medo e ensinou-lhes algumas orações. Algumas até já

rezamos na catequese.

O anjo apareceu-lhes 3 vezes. Uns dias mais tarde enquanto pastavam as

ovelhas apareceu-lhes uma senhora vestida de branco sobre uma pequena árvore.

Era dia 13 de Maio. A Lúcia escutava com atenção o que a senhora lhe dizia e fazia

algumas perguntas. Jacinta só ouvia com e Francisco apenas via. Não conseguia

ouvir o que a Senhora lhes dizia mas a Lúcia depois contava-lhe tudo.

Quando disseram aos pais o que viram ninguém acreditou neles. Nem o padre

nem mesmo o responsável de Fátima um dia foram busca-los a casa e colocaram-nos

na prisão. Disseram a Lúcia que se ela não dissesse que era tudo mentira iam

fritá-los aos 3 numa panel gigante de azeite. Mas eles não tinham medo de nada

porque não estavam a mentir.  Depois disso, não havia duvida de que eles estavam a

dizer a verdade e as pessoas acreditavam cada vez mais neles. Muitas iam com eles

ver a Senhora mas ninguém a conseguia ver só os 3 pastorinhos. A senhora

apareceu-lhes nos meses de Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro. No

dia 13 de Outubro fez um grande milagre. Estava um dia de muita muita chuva, de

repente surgiu um sol que dançou no céu e muitos doentes foram curados naquele

lugar. Todos viram e acreditaram nos pastorinhos.



Comentários

Já tinham ouvido falar desta história?

Algum de vós já esteve em Fátima?

Vão lá tantas pessoas que tiveram de construir uma capela muito muito

grande para caber todas as pessoas.

Têm perguntas sobre os 3 pastorinhos?

Sabem o que nossa senhora pediu aos pastorinhos?

Que rezassem muito o terço? E todo Portugal rezou tanto o terço que a II

Guerra Mundial não chegou a Portugal.

Acham que agora há guerra? Acham que devemos continuar a rezar o terço?

Leitura Bíblica

Sabem donde é que vem a oração da avé Maria?

Vamos escutar esta passagem da Bíblia, o livro que fala de Jesus. Nesta passaem

relembramos quando Maria que já estava grávida foi ter com a sua prima Isabel e

disse assim:

“A minha alma glorifica o Senhor

e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.

Porque pôs os olhos na humildade da sua serva.

De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada todas as gerações"

Quem é esta serva? É ela mesmo Maria! Deus escolheu-a para uma grande missão e

também nos escolhe a nós para sermos os seus discipulos: os enviados.

Oração

Cada menino reza 1 Avé-Maria e no fim rezamos juntos o Glória, Pai Nosso, Anjinho

da Guarda e Meu deus eu creio,…

Desafio semanal

Rezar o terço em família

Pendurar o terço feito à mão nalgum local visivel
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