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Introdução 

Hoje é dia de festa, porque as crianças do 4.º ano da catequese da nossa paróquia 

recebem a Palavra de Deus. 

Na verdade, o Senhor está no meio de nós, alegra-se connosco e falamos dessa alegria 

através da sua Palavra. 

Queremos, que a partir de hoje, a Bíblia tenha um lugar muito especial na vida destas 

crianças e das suas famílias. Vai estar em suas casas e quer ser aberta para que Jesus 

lhes fale também aí. Vamos pedir a Deus que as alimente no coração com a sua 

Palavra. 

 

Liturgia da Palavra 

Primeira Leitura: (Representação teatral) 

LEITURA I Gen 22, 1-2.9a.10-13.15-18 

“O Sacrifício de Abraão” 

 

NARRADOR: Vimos mostrar através desta apresentação teatral, o poder da fé de 

Abraão. Abraão foi e será para sempre o maior exemplo de fé que já existiu. Escolhido 

por Deus para mostrar a todo o mundo o efeito da fé. A fidelidade de Abraão chamou 

a atenção de Deus, pois se ele podia ser fiel à sua mulher Sara, mesmo sendo ela 

estéril, também seria fiel a Ele, como seu servo! Depois de ter eleito Abraão em Seu 

coração, Deus o chamou e disse claramente: 

 

VOZ DE DEUS: Sai da tua terra, e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. 

 

NARRADOR: E assim fez Abraão, sem duvidar nem questionar a vontade de Deus. As 

promessas que o Senhor fez a Abraão eram grandes, muito além do que ele podia 

imaginar. Abraão sempre se manteve fiel ao senhor. O conforto divino foi 

extraordinário para Abraão, mais mesmo assim ele se sentia aflito por não ter um filho, 

um herdeiro. E pela primeira vez, Abraão desabafou com Deus: 

 

ABRAÃO: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e um herdeiro 

da minha casa? 

NARRADOR: E teve logo a resposta do Senhor: 



 

VOZ DE DEUS: Não será esse o teu herdeiro; mas aquele que será gerado de ti será o 

teu herdeiro. 

Olha para os céus e conta as estrelas se é que o podes. Será assim a tua posteridade. 

Eu sou o Senhor. 

 

NARRADOR: Mesmo Abraão juntamente com Sara possuírem uma idade avançada, e 

Sara sendo estéril, Abraão acreditou na promessa do Senhor. Deus por Sua vez 

cumpriu Sua promessa , Sara concebeu um filho, e este deu-lhe o nome de Isaque. 

Pronto! Abraão obteve a bênção que mais desejava ter: um filho, um herdeiro, o qual 

amaria muito. Chega o momento mais difícil da vida de Abraão. Deus prova 

novamente a sua fé e pede-lhe Isaque em holocausto. 

 

VOZ DE DEUS: Abraão! 

 

ABRAÃO: Eis me aqui Senhor! (Abraão ajoelha-se diante da Voz de Deus) 

 

VOZ DE DEUS: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra 

de Moriá; oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que Eu te mostrarei. 

 

ABRAÃO: Sim, meu Senhor que seja feita a Tua vontade. 

 

NARRADOR: Deus não pediu a Abraão seu filho Isaque, mas ordenou. Como 

verdadeiro servo, Abraão obedeceu mais uma vez, sem questionar. Sacrificar seu 

próprio filho, seu amado filho foi com certeza a prova mais difícil para Abraão. Tomado 

pela fé, levantou-se de madrugada, preparou o jumento, tomou consigo dois de seus 

servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus 

havia indicado. 

 

NARRADOR: Abraão andou três dias pelo deserto e ao terceiro dia erguendo Abraão os 

olhos, viu o lugar de longe. Então, disse a seus servos: 

 

ABRAÃO: Esperai aqui, eu e  Isaac iremos até lá e, depois de rezar, voltaremos para 

junto de vós. (Abraão pega a lenha e entrega a Isaque, levando ele o fogo e o cutelo, 

caminham ambos para o monte) 

ISAQUE: Meu Pai! 



 

ABRAÃO: Eis me aqui meu filho! 

 

ISAQUE: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 

 

ABRAÃO: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. (e seguiram 

para o monte) 

 

ABRAÃO: Dá-me as tuas mãos meu filho. (Abraão amarra as mãos de Isaque) Dá-me 

agora teus pés. (amarra também os pés e o coloca sobre o altar, põe suas mãos nos 

olhos de Isaque e levanta o cutelo) 

 

ANJO: Abraão! Abraão! 

(Abraão pára o cutelo e responde) 

 

ABRAÃO: Eis me aqui Senhor. 

 

ANJO: Não estendas a mão sobre o menino e nada lhe faças. 

(Abraão ajoelha-se diante do Anjo) 

 

ANJO: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu 

único filho, te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as 

estrelas dos céus e como a areia na praia do mar; a tua descendência possuirá a cidade 

dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à 

minha voz. 

 

NARRADOR: Disse Deus: Os que são da fé são filhos de Abraão, sejam pois filho de 

Abraão, praticai as obras de Abraão. Por isso, ouçam a Voz de Deus quando vos pedir o 

seu “Isaque”. 

 

Evangelho sob a forma de entrevista 

Bom Dia a todos!!! Hoje o Jornal da Tarde foi antecipado, uma vez que temos como 

estúdio a Igreja e três convidados muito especiais, que nos vão ajudar a entender 

melhor a mensagem que Jesus tem para nós. 



Temos connosco três crianças que nos ajudarão a perceber o Evangelho de hoje, que 

nos fala sobre a transfiguração de Jesus no monte Tabor. São elas Pedro, Tiago e João, 

os três apóstolos que Jesus tomou para subirem com ele à montanha. 

Jornalista – Conta-nos João, como é que tudo aconteceu? 

João – Nós os três éramos os amigos preferidos de Jesus. Ele, convidou-nos a irmos 

com ele para o silêncio da montanha. Quando chegou, começou a rezar. Embora 

estivesse cansado da subida, eu olhei para ele e fiquei impressionado com o aspecto 

do seu rosto. Já tinha visto algo de parecido mais vezes. Ele quando falava com o seu 

Pai, em oração, tinha um rosto tão belo que é impossível descrever. 

Mas, o que mais me impressionou, foi vê-lo a rezar. Mais tarde até lhe pedimos : Jesus, 

ensina-nos a rezar como tu rezas. 

Jornalista – João ficou maravilhado ao ver Jesus rezar. E tu Tiago, que mais queres 

contar do que se passou na montanha? 

Tiago – Eu estava com sono. Mas, depois da oração, vi que apareceram dois homens e 

Jesus começou a falar com eles. Esses dois homens eram Moisés e Elias, que 

representavam a Lei e os Profetas. Percebi que falavam da morte de Jesus, que ia ser 

morto em Jerusalém, mas que ressuscitava na manhã de Páscoa. 

Eu e os meus colegas ficamos com mais coragem, pois Jesus não ia desaparecer com a 

morte. Deus ia dar-lhe uma vida nova e para sempre. 

Jornalista – Este encontro foi então para vós como que um anúncio da Páscoa de 

Jesus? 

Os três – Sim. 

Jornalista – E tu Pedro, não queres dizer-nos o que aconteceu em seguida? 

Pedro – Ao olhar Jesus, e cheio de felicidade, disse-lhe : “ Que bom é estarmos aqui! 

Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias”. 

Estava mesmo muito feliz, que não me importava de ficar ali a vida toda. 

Jornalista – E vocês chegaram a montar as três tendas? 

Pedro – Não. Eu não sabia muito bem do que estava a falar. Pouco tempo depois 

ouvimos a voz de Deus a dizer: “Este é o meu Filho. Escutai-o!”. Depois disto descemos 

a montanha e retomamos a nossa vida 

Enquanto rezava, Jesus transfigurou-se. 

Que esta Quaresma seja um tempo forte de oração de todas as famílias. 



Rezar é agarramo-nos a Deus, é estarmos ligados ao seu amor. 

Rezar é estar diante de Deus, como foi o exemplo de Cristo no monte Tabor. 

 

Rito da Entrega da Palavra de Deus 

 

Pároco - Jesus comunicou-nos a Palavra de Deus como sinal da Sua amizade por nós. 

Essa Palavra ensina-nos tudo o que devemos fazer para chegar ao Pai. Durante a 

catequese deste ano, vós procurastes conhecer melhor esse dom maravilhoso de 

Jesus. Dizei-me, pois:  

Pároco - Quereis receber a Palavra de Deus que vos ilumina?  

Crianças - SIM, QUERO!  

Pároco - Quereis guardá-Ia no vosso coração, lendo-a muitas vezes, meditando-a e 

conformando com ela a vossa vida?  

Crianças - SIM,QUERO!  

Pároco - Então, recebei o Livro da Palavra de Deus. Oxalá possais crescer sempre na 

amizade a Jesus, acolhendo a Sua Palavra, como uma semente que precisa de boa 

terra para germinar.  

Crianças - SENHOR, EU VOU PROCURAR ESCUTAR SEMPRE A TUA PALAVRA!  

Entrega da Bíblia  

O Pároco diz a cada criança, inspirado em Rom.8,10-13: 

Pároco - «A Palavra está perto de ti!  

E a criança responderá, beijando a Bíblia e encostando-a ao coração:  

«Na minha boca e no meu coração 

 

Oração Universal 

Pároco: Oremos a Deus, com estas crianças para que todos possamos ser mais fiéis à 

Palavra, dizendo: 

Senhor, Tu tens Palavras de vida eterna 

 



1.- Faz crescer em nós a vontade de conhecer a Tua Palavra. Oremos, irmãos. 

2.- Por todas as pessoas, que, com a vida, anunciam a Tua Palavra em todos os cantos 

do mundo. Oremos, irmãos. 

3.- Pelo nosso Pároco, catequistas, pais e toda a comunidade, que sejam testemunhas 

da Tua Palavra. Oremos, irmãos. 

4.- Que a Palavra que hoje recebemos seja Luz, em todos os momentos da nossa vida e 

nos indique o caminho a seguir. Oremos, irmãos. 

Pároco:  Senhor Jesus Cristo, faz com que cada um de nós possa a partir de hoje ler, 

ouvir e amar cada vez melhor a Tua Palavra.  

Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do 

Espírito Santo. 

Ámen 

 

Ofertório 

Lamparina – A palavra de Deus é Luz que ilumina o nosso caminhar. Faz com que a Tua 

Palavra seja a luz da nossa vida. 

Água – A palavra de Deus, é como a fonte de água pura, sem ela não podemos viver. 

Pedimos-te, que ao lermos a Bíblia, nunca mais tenhamos sede de amor, felicidade e 

de verdade. 

Pão e Vinho – A Palavra de Deus é alimento. Para vivermos como cristãos temos de 

nos alimentar da sua Palavra e da Eucaristia. Nem só de pão vive o homem, mas da 

Palavra que sai da boca de Deus. 

 

Acção de Graças 

Eu sei que estás comigo Jesus… 

Quando os amigos me abandonarem e não tiver ninguém com quem desabafar, eu sei 

que estás comigo… 

Quando me faltar a coragem para dizer a verdade ou tiver dificuldade em perdoar de 

todo o coração, eu sei que estás comigo… 

Quando estiver sem alegria no meu coração, e me irritar por tudo e por nada, eu sei 

que estás comigo… 



Eu sei que estás comigo para me escutares, me dares ânimo, seres a minha fortaleza e 

a minha salvação. 

Contigo ao meu lado, não temerei. Seremos aliados para sempre. 

Eu sei que estás comigo 


