“Campanha para a Páscoa”
Viver com(o) O Ressuscitado
O objetivo da nossa caminhada Pascal é que todos os grupos de catequese redescubram o valor
do domingo e da vivência Pascal como ponto de partida para a nossa vida diária. Não podemos
viver sem o Domingo! Ainda que limitados pelos efeitos desta pandemia, sabemos que pandemia
alguma nos separará do Amor de Cristo, imolado, que deu a Vida por nós.
Em cada família, grupo de Messenger, WhatsApp ou encontro de Zoom somos convidados a
evidenciar e salientar entre outros estes aspetos:
Oitava da Páscoa: “Ele tinha de ressuscitar dos mortos” (Jo 20, 9)
O nosso Deus está vivo! Graças à Ressurreição do Senhor a vida transfigurou-se e ganhou
contornos de “céu”. O Ressuscitado oferece-nos a paz e dá-nos o Seu Espírito para que sejamos
sua Igreja.
Dinâmica: nas minhas redes sociais vou publicar algo que manifeste a minha vivência como
membro da família de Jesus Ressuscitado (por exemplo, uma foto do meu batismo).
Música: “Somos testemunhas da Ressurreição”

https://www.youtube.com/watch?v=fkFVXuwuSWw
Oração: “Senhor Jesus a tua Ressurreição enche a minha vida de esperança. Quero viver livre
de passados de trevas e aberto à possibilidade de fazer conTigo um caminho de Vida”
II SEMANA: “oito dias depois” (Jo 20, 26)
Jesus está no meio de nós e quer ser comunidade connosco, por isso nos chama em cada
Domingo, a participarmos da sua Páscoa.
Dinâmica: publicar nas redes sociais uma foto da nossa presença na comunidade.
Música: “Fica junto a nós”

https://www.youtube.com/watch?v=BQAdw0aR5NU
Oração: “Oito dias depois aqui estamos Jesus. Somos filhos do Domingo, da Páscoa. A nossa
vida renasce em cada experiência comunitária e por isso somos também filhos da Igreja. Ajudanos a ser pedras vivas na nossa comunidade. Amém”
III SEMANA: “conheceram-n’O ao partir do pão” (Lc 24, 31)
A Eucaristia atualiza a presença do Senhor em nós. Quando nos reunimos em Seu nome Ele
torna-Se presente em nós e faz-nos participar do mesmo corpo que é o Seu.
Dinâmica: publicar nas redes sociais uma foto da minha primeira comunhão ou de uma Eucaristia
em que participei
Música: “Via de amor”

https://www.youtube.com/watch?v=SagPXHf4TOo&list=UUQkmjdW9zBsWQGSdDloYlJw&inde
x=22
Oração: “Jesus Tu estás presente na Eucaristia e queres alimentar nossa vida com o Teu corpo
e Sangue. Ajuda-me a ser digno desse milagre. Sou feliz por ser o sacrário do Teu corpo cada
vez que comungo. Amén”

IV SEMANA: “Eu sou a porta das ovelhas” (Jo 10, 7)
Jesus é o Bom e Belo Pastor, é a porta por onde passamos todos. Todos juntos, somos mais
fortes e seremos cada melhores, porque cada vez seremos melhor imagem Sua.
Dinâmica: enviar uma mensagem ao meu pároco ou alguma religiosa que eu conheço
Música: “Confiarei…O Senhor é meu Pastor”

https://www.youtube.com/watch?v=DioyHzuDwrU&list=UUkweLPvoBG1BjCDwTPWGrMA&in
dex=8
Oração: “Senhor Jesus neste dia das vocações rezo por todos os que entregam a sua vida Ao
Teu serviço. Ajuda-os a serem sempre Teus, a serem sempre fiéis”.
V SEMANA: “Eu sou o caminho, a Verdade e a Vida” (Jo 14, 6)
Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai. É a verdade que nos faz optar pela Vida verdadeira.
Dinâmica: partilhar nas redes uma foto de um caminho que faço todos os dias
Música: “Tu és minha vida”

https://www.youtube.com/watch?v=Bl9CsrBPXWg&list=UUkweLPvoBG1BjCDwTPWGrMA&ind
ex=12
Oração: “Muitas estradas, muitos caminhos e muitas vozes, Senhor. O mundo enche-me de
ofertas e tantas vezes me distraio... ajuda-me a descobrir-Te para caminhar segundo a Tua
vontade. Amém”
VI SEMANA: “Pai, glorifica o teu Filho” (Jo 17, 1)
Toda a vida de Jesus nos apontou o caminho do céu. Na estrada da vida são muitas as vozes
que me distraem e me fazem recuar, mas com Jesus sou mais forte porque Ele é a imagem do
Pai que me abraça sempre.
Dinâmica: vou à rua com segurança, inspiro e olhando o céu, agradeço ser filho de Deus.
Música: “Aqui estou Deus”

https://www.youtube.com/watch?v=7Le1S5vd53E&list=UUQkmjdW9zBsWQGSdDloYlJw&inde
x=24
Oração: “Senhor Jesus sou Teu irmão. Também eu um dia quero chegar conTigo à glória. Ajudame a caminhar para ti e a falar de ti. Amém”
ASCENSÃO: “Eu estou sempre convosco” (Mt 28, 20)
No alto do monte Jesus eleva-se. Também a nossa vida precisa de elevação e de caminho
seguro para percorrermos de mão dada com o Senhor.
Dinâmica: partilhar uma foto de uma ida a um monte em família
Música: “Pedacinho de Deus”

https://www.youtube.com/watch?v=1as0TcE98sQ
Oração: “Olho para céu e contemplo a nossa morada futura. Quero estar contigo para sempre
Senhor. Ajuda-me a falar de Ti e a ser sempre missionário que anuncia o teu nome com a vida.
Amém”

PENTECOSTES: “Recebei o Espírito Santo” (Jo 20, 22)
Nascemos de uma entrega de amor. Somos Igreja porque a força do Espírito de Deus nos reúne
sempre no mesmo Senhor.Dinâmica: acender uma vela e rezar um Pai-nosso
Música: “Jesus, enche-nos de Ti”

https://www.youtube.com/watch?v=eaGRmcasQGY
Oração: “Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. A nossa vida precisa de um novo alento. É a força
que nos vem de Ti que nos enche o coração e alma. Desejamos muito que nos enchas de Ti
para te levarmos para todo o lugar. Amém”
MÊS DE MAIO
Ao longo deste mês somos convidados a estar unidos a Nossa Senhora fazendo-a
companheira de jornada, de casa e de família. Os protagonistas deste mês são os santos
videntes de Fátima e Nossa Senhora. Que estas frases, os cânticos e as dinâmicas nos
ajudem a encontrar um pequeno momento diário para estar os unidos na oração.
1-7/maio com São Francisco Marto
“Eu ficarei aqui com Jesus Escondido”
“Eu prefiro consolar o Senhor”
Dinâmica: Pedir a Jesus por intervenção de São Francisco que consigamos sempre estar unidos
a Si em todas as circunstâncias da nossa vida.
Cântico: “Mãe, olha para mim”

https://www.youtube.com/watch?v=VAukGIBofCw&list=RDoHsvxwB6-FA&index=2
8-14/maio com Santa Jacinta Marto
“Gosto tanto de dizer a Jesus que O amo”
“Gosto tanto do Santo Padre”
Dinâmica: pedir a Jesus por intercessão de Santa Jacinta pelo Santo Padre, intercalando com
pequenos atos de amor a Jesus.
Cântico: “Maria és a única flor”

https://www.youtube.com/watch?v=qm0kYUIAO8Q
15-22/maio com a Ir. Lúcia
“O que é que vossemecê quer de mim?”
“Deus quis servir-Se de mim para recordar ao mundo que deve evitar o pecado”
Dinâmica: pedir a Jesus por intercessão da Ir. Lúcia que descubramos a sua vontade a nosso
respeito.
Cântico: ”Maria, queremos amar-te”

https://www.youtube.com/watch?v=yX4hgrjT46I

23-31/maio com Nossa Senhora de Fátima
“Rezem o terço todos os dias”
“Sou a Senhora do Rosário”
Dinâmica: rezar o terço em família, ou pelo menos uma dezena.
Cântico: “Consagração a Nossa Senhora”

https://www.youtube.com/watch?v=40waDe9vxNo
P. Pedro Manuel

Cânticos
SOMOS TESTEMUNHAS DA RESSURREIÇÃO
SOMOS TESTEMUNHAS DA RESSURREIÇÃO:
ELE ESTÁ AQUI ,
ESTÁ PRESENTE, É VIDA E É VERDADE.
SOMOS TESTEMUNHAS DA RESSURREIÇÃO :
ELE ESTÁ AQUI ,
SEU ESPÍRITO ENVIA-NOS A AMAR.
1-O Senhor ressuscitou,
vencendo a morte na cruz,
nossa esperança está n'Ele,
Ele é o nosso Salvador.
Atrás ficou o temor,
a dúvida e a pouca fé,
tornemos realidade
um reino novo de amor.
FICA JUNTO A NÓS
1. As sombras se desvanecem e a noite cai,
no horizonte se desprendem
os reflexos tão distantes de um dia
que nasceu em nós e não terá fim,
porque sabemos que uma nova vida
daqui partiu e nunca mais acabará.

2. Tu nos reúnes Senhor,
em torno do vinho e do pão
e nos convidas a ser
á luz do mundo e o sal.
Onde houver ódio e dor
faremos surgir a tua paz
em cada gesto de amor
Maria, Mãe, estarás.

2. Como o mar se espraia, infinitamente
o vento soprará e abrirá
os caminhos escondidos, tantos os corações
hão-de ver uma nova luz clara,
como uma chama que onde passa queima,
o Teu amor esta terra invadirá.

FICA JUNTO A NÓS, EM BREVE DESCE O SOL
FICA JUNTO A NÓS, QUE O DIA FINDARÁ.
FICA JUNTO A NÓS E O SOL SE ESCONDERÁ,
SE ESTAS ENTRE NÓS A NOITE NÃO VIRA.
VIA DE AMOR
VIA DE AMOR,
ÉS TU JESUS,
O PÃO DO CÉU
QUE NOS TRANSFORMA EM TI.
2. Sim, temos o céu sobre esta terra
pois tu ficaste entre nós, mas nos levas contigo
para a tua casa, onde vivemos junto a ti
toda a eternidade.
O SENHOR É MEU PASTOR (Confiarei)
1. Confiarei, nessa voz que não se impõe
Mas que ouço bem cá dentro no silêncio a segredar.
Confiarei, ainda que mil outras vozes
Corram muito mais velozes para me fazer parar,

1. Não, não estamos sós sobre esta terra
pois tu ficaste entre nos, para nos saciar
és pão da vida, inflamas com o teu amor
Toda a humanidade.
3.Não, a sombra da morte não nos assusta
pois tu ficaste entre nós, e quem vive de ti
vive p'ra sempre, és Deus connosco
És Deus p'ra nós, és Deus no meio de nós.

O SENHOR É MEU PASTOR
SEI QUE NADA TEMEREI
ELE GUIA O MEU ANDAR
SEM MEDO AVANÇAREI. (BIS)

E avançarei, avançarei o meu caminho.
Agora sei, que Tu comigo vens também,
Aonde fores, aí estarei, sem medo avançarei.
2. Confiarei na Tua mão que não me prende,
mas que aceita a cada passo no caminho que fizer.
Confiarei ainda que o dia escureça
Não há mal que aconteça se conTigo eu estiver.
3. Confiarei, por verdes prados me levas
e em Teu olhar sossegas a pressa do meu olhar.
Confiarei a frescura das Tuas fontes
deixa a minha vida cheia, minha taça a transbordar.

E avançarei...

E avançarei...

TU ÉS MINHA VIDA
Tu és minha vida, outro Deus não há
Tu és minha estrada, a minha verdade
Em Tua palavra eu caminharei
Enquanto eu viver e até quando Tu quiseres
Já não sentirei temor, pois estás aqui
Tu estás no meio de nós.
Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria
Filho eterno e santo, homem como nós
Tu morreste por amor, vivo estás em nós
Unidade Trina com o Espírito e o Pai
E um dia, eu bem sei, Tu retornarás
E abrirás o Reino do Céu.
AQUI ESTOU EU, PARA TI DEUS
1-Eu o Deus do céu e mar
Eu ouvi o Meu povo chorar
Todos aqueles que estão na dor
Eu salvarei.
Eu criei as estrelas do céu
O caminho alumiarei
Quem levará a minha luz?
Quem enviarei?
2-Eu o Deus da chuva e neve
Carreguei a vossa dor
Eu chorei p’lo vosso amor
Que me negueis.
Quebrarei toda a pedra
Que existe no coração
Para que estes apenas vivam
Para amar.

AQUI ESTOU EU, PARA TI DEUS
TUA VOZ OUVI A CHAMAR
E EU IREI DEUS, SE GUIARES
MINHAS MÃOS A TI SERVIRÃO.

3-Eu o Deus do fogo e ar
O pobre e o fraco aliviarei
Um banquete preparei
Para vos salvar.
O melhor pão Eu darei
Saciados ficareis
Eu darei a Minha vida
Quem enviarei?

PEDACINHO DE DEUS
1. Se sentes dentro de ti a vontade de amar
em gestos que criem fontes a audácia de sonhar.
Mais longínquos horizontes e o apelo a escalar
cada vez mais altos montes, cada vez mais altos montes
e então...
TENS EM TI UM PEDACINHO DE DEUS,
TENS RUMOS CERTOS NO CORAÇÃO.
DESPERTA O SONHO: TENS EM TI OS CÉUS,
LIBERTA A VIDA DA PALMA DA MÃO.
FAZ DESSES RUMOS OS CAMINHOS TEUS:
DE JESUS RECEBESTE, RECEBESTE ESTA MISSÃO.
2. Se sentes dentro de ti sempre a sede de gritar
o nome da liberdade a coragem de falar.
A palavra da verdade e a servir participar
na construção da cidade, na construção da cidade,
e então...

JESUS. ENCHE-NOS DE TI
1-Deixa que o Amor de Deus te toque,
Com Seu Espírito de Luz
E tua alma gritará de alegria!
Deixa que Ele te sacie
E o Seu Espírito de Amor,
Descerá em teu coração e dar-te-á paz.

2.Oh! Vem cantar com alegria,
Que Deus encheu teu coração
E tuas mãos se elevam para o bendizer.
Entrega-lhe as tuas dores
e as tuas preocupações
Ele virá e tomará conta der ti.

JESUS, OH JESUS
ENCHE-NOS DE TI! (BIS)
MÃE, OLHA PARA MIM
MÃE, OLHA PARA MIM
GUARDA O MEU SIM, NESTE NOVO DIA.
COMO TU, QUERO ME ENTREGAR.
ENSINA-ME A REZAR: AVÉ MARIA!

2-Coloca Tuas mãos em minha fronte,
Envolve-me no manto que aquece;
Venho para estar junto de Ti,
Escuta, Virgem Mãe, a minha prece.

1-Coloca Tuas mãos sobre meus olhos
De Mãe que o filho adormece;
fixa no meu o Teu olhar,
Escuta, Virgem Mãe, a minha prece.

3-Sabes dos meus sonhos e anseios.
Que eles sejam, Mãe, também os Teus;
Escuta, Virgem Mãe, a minha prece,
Ensina-me a dizer meu Sim a Deus.

MARIA ÉS A ÚNICA FLOR
1. Maria, és a única flor
nascida da humanidade.
Tu, nos ensinaste
de ti toda a graça virá.
Maria, cheia de Deus,
nunca bastante de Ti se dirá :

2. Maria, és nossa Mãe
no teu silêncio, Deus falou.
Como fortaleza Teu coração
Porto seguro p'ra nos será.
Maria, em ti esta a vida
toda a criação Te cantará:

AVÉ MARIA, AVÉ
TU ÉS DE DEUS O PARAÍSO
AVÉ..
MARIA, QUEREMOS AMAR-TE
Maria,
Maria,
Maria,
Maria...
SOMOS TODOS TEUS FILHOS QUEREMOS AMAR-TE,
COMO ATÉ HOJE NINGUÉM TE AMOU,
SOMOS TODOS TEUS FILHOS QUEREMOS AMAR-TE,
COMO ATÉ HOJE NINGUÉM TE AMOU.
1-Contigo na tua estrada o nosso caminho é seguro
Contigo os nossos passos tocam a meta
E mesmo na noite escura a tua presença nos guia,
Transformas o nosso medo em confiança, Avé Maria.
CONSAGRAÇAO A NOSSA SENHORA
*Ó Senhora minha, ó minha Mãe
Eu me ofereço todo a Vós
E em prova da minha devoção para convosco
Vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos,
os meus ouvidos,
a minha boca, o meu coração
E inteiramente, todo o meu ser. (Bis*)
E porque assim sou Vosso,
ó incomparável Mãe
Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amén

