


II - INDICAÇÕES PARA A        
ADOLESCÊNCIA

COMO PODES PARTICIPAR?

1. Lê com atenção a ficha que tem por título as Obras de 
Misericórdia Corporais, Ensinar os ignorantes * 
Perdoar as injúrias.

2. No quadrado com o dizer “Texto da Diocese”, clica no 
Link indicado e lê. É um texto da carta “Coração de 
Pai” do Papa Francisco. Depois fixa-te no texto que 
está dentro do quadrado e que foi extraído da carta.

3. Procura na net ou nas redes sociais uma notícia que 
ilustre uma das Obras de Misericórdia do título ou a 
ideia do texto que estiveste a ler e que te tocou. 

4. Descreve da forma mais criativa possível, no quadrado
indicado para  “A boa notícia (narração do facto)”, o 
resultado da tua pesquisa.

5. Acrescenta um video ou uma música para 
acompanhar a leitura da notícia

• Finalmente, tira uma fotografia e faz chegar ao teu catequista
por WhatsApp, e-mail, etc., o teu trabalho e segue o site da 
paróquia onde serão publicadas as boas notícias e as 
músicas/vídeos escolhidos pelo júri.

Jesus viu a ternura de Deus em José: «Como um
pai se compadece dos filhos, assim o Senhor Se
compadece dos que O temem» (Sal 103, 13).
Com certeza, José terá ouvido ressoar na
sinagoga, durante a oração dos Salmos, que o
Deus de Israel é um Deus de ternura,[11] que é
bom para com todos e «a sua ternura repassa
todas as suas obras» (Sal 145, 9).

Dia após dia, José via Jesus crescer «em sabedoria,
em estatura e em graça, diante de Deus e dos
homens» (Lc 2,52). Como o Senhor fez com Israel,
assim ele ensinou Jesus a andar, segurando-O pela
mão: era para Ele como o pai que levanta o filho
contra o seu rosto, inclinava-se para Ele a fim de
Lhe dar de comer (cf. Os 11, 3-4).



Texto da diocese

https://diocese-setubal.pt/2021/02/22/sao-jose-

caminho-para-a-misericordia-3-ii-domingo-da-quaresma/

A história da salvação realiza-se «na esperança para

além do que se podia esperar» (Rm 4, 18), através

das nossas fraquezas. Muitas vezes pensamos que

Deus conta apenas com a nossa parte boa e

vitoriosa, quando, na verdade, a maior parte dos

seus desígnios se cumpre através e apesar da nossa

fraqueza.

… O Maligno faz-nos olhar para a nossa fragilidade

com um juízo negativo, ao passo que o Espírito trá-la

à luz com ternura. A ternura é a melhor forma para

tocar o que há de frágil em nós.

A boa notícia (narração do facto)

A - 2

escolhe uma MÚSICA E/OU VÍDEO para acompanhar a notícia.
Para ouvires em silêncio - https://www.youtube.com/watch?v=NWyLkAoteRs&feature=emb_logo

https://diocese-setubal.pt/2021/02/22/sao-jose-caminho-para-a-misericordia-3-ii-domingo-da-quaresma/

