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LEMA: Juntos somos mais, somos Consolação 

MARCO DOUTRINAL: Nós somos colaboradores de Deus (I Coríntios 3,9) 

MOMENTO PENITENCIAL - CRIANÇAS 

AMBIENTE - Preparar um ambiente discreto, destacando a mesa da Palavra de Deus com uma toalha de cor 

roxa. Coloca também o cartaz da Campanha da Fraternidade e outros símbolos penitenciais que reflete a 

realidade que o lema e o tema da CF 2018. 

ACOLHIDA: Todos nós gostamos muito de Jesus, mas sabemos que nem sempre conseguimos dizer sim ao 

seu amor por nós e, por isso, afastamo-nos de  Dele. Jesus é como um pastor que tem um rebanho. 

Quando alguma ovelha se perde, o que faz o pastor? Vai à procura dela, assim faz Deus conosco, quando pelo 

pecado, nos afastamos dele. Não descansa enquanto não nos encontramos outra vez. Vamos dizer o que 

queremos sempre como nosso Pastor, e que gostamos muito de pertencer ao seu rebanho. 

RITOS INICIAIS 

 O momento se iniciará com uma música de fundo, que poderá ser tocada no violão ou uma música 

instrumental. Inicia-se então com o sinal da cruz, e quem estiver conduzindo o momento, dirá: 

Dir.: Queridas crianças, alunos, educandos, a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Jesus 

Cristo, seu Filho, na verdade e no amor estejam convosco. 

Todos: A Ele louvor e glória para sempre! 

Dir: Ás vezes fazemos coisas que não são boas, mas é certo que Jesus e as outras pessoas ficam 

tristes conosco, para viver este momento de quaresma vamos em silêncio fechar nossos olhos  para 

fazer nosso exame de consciência.  

REFLEXÃO:  

 Como estou me comportando com meus familiares, amigos, professores, .... 

 Como está meu comportamento diante de atitudes que não são legais? 

 O que faço para ajudar meus amigos a não serem violentos? 

 Obedeço às ordens dadas? 

 Cuido da natureza, ajudando a preservar? 

 Sou solidário com os mais necessitados? 

 Tenho rezado a Jesus quando acordo? 

 Tenho feito mal aos meus amigos?  

 Ajudo em casa com alegria e sem resmungar? 

 

DINÂMICA  

1. Material: Água, (CLORO) água sanitária e iodo (Vende nas drogarias). 

2. Desenvolvimento: Mostre o copo com água (meio copo) e fale que ali somos nós quando 

Deus nos criou, livre do pecado, puros. Misture o iodo com a água e diga: Aí um dia nos 

afastamos de Deus e ficamos cheios de pecado (a água ficará escura).Pegue um pouco de 
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água sanitária e derrame sobre o recipiente com iodo (que estará escuro) e depois de derramar 

o líquido voltará a ficar transparente como água! 

 

MOMENTO PARA REFLEXÃO. 

CANTO 1 - GUIADO PELA MÃO  

Refrão: Guiado pela mão, com Jesus eu vou, E sigo como ovelha que encontrou pastor. Guiado pela 

mão, com Jesus eu vou, Aonde Ele for. (2x)  

 

1. Se Jesus me diz: Amigo deixa tudo e vem comigo! Como posso resistir ao seu amor? 

 

2. Se Jesus me diz: Amigo deixa tudo e vem comigo! Minha mão porei na sua, irei com Ele. 

 

3. Se Jesus me diz: Amigo deixa tudo e vem comigo! Como posso ser feliz sem ir com Ele?  

 

4. Se Jesus me diz: Amigo deixa tudo e vem comigo! Seguirei o seu caminho, irei com Ele. 

 

CANTO 2 - O AMOR DE DEUS É MARAVILHOSO  

Refrão: O amor de Deus é maravilhoso – (3x) Grande é o Amor de Deus!  

Tão alto que não posso estar acima dele  

Tão baixo que não posso estar abaixo dele 

Tão largo que não posso estar de fora dele  

Grande é o amor de Deus!  

O Perdão de Deus é maravilhoso – (3x) Grande é o perdão de Deus! 

PALAVRA DE DEUS 

Dir.: A Palavra de Deus que vamos escutar fala da alegria que o pastor sente quando reencontra a 

ovelha que estava perdida. Nós quando pecamos somos como a ovelha que se afasta do seu pastor, 

lhe desobedece e se perde. Deus é o Bom Pastor que nos procura sempre, que nos acolhe e nos 

carrega ao Seu colo, mesmo quando nos afastamos dele e não damos resposta ao seu amor. Vamos 

escutar e acolher com muito carinho Deus que nos fala pela sua Palavra. 

Evangelho Lc 15, 1-7 

Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus, para o ouvirem, mas os 

fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: “Este homem acolhe os pecadores e come com 

eles”. Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: Quem de vós, que possua cem ovelhas e tenha 

perdido uma delas, não deixa as outras noventa e nove no deserto, para ir à procura da que anda 

perdida, até a encontrar? Quando a encontra, põe-na alegremente aos ombros e, ao chegar à casa, 

chama os amigos e vizinhos e diz-lhes: “Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida”. 
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Eu vos digo: assim haverá mais alegria no Céu por um só pecador que se arrependa, do que por 

noventa e nove justos, que não precisam de arrependimento.   

Palavra da Salvação - Graças a Deus. 

ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018 

Deus e Pai, nós vos louvamos pelo vosso infinito amor e  

vos agradecemos por ter enviado Jesus, 

O Filho amado, nosso irmão. 

Ele veio trazer paz e fraternidade à terra,  

e, cheio de ternura e compaixão, sempre viveu  

relações repletas de perdão e misericórdia. 

Derrama sobre nós o Espírito Santo, para que,  

com o coração convertido, acolhamos o projeto de Jesus  

e sejamos construtores de uma sociedade justa e sem violência,  

para que, no mundo inteiro, cresça o vosso reino de liberdade, verdade e de paz. 

 

ENCERRAMENTO 

Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos: Amém.  

Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Todos: Graças a Deus. 

 

 

 


