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Boa tarde… 

Já todos disseram boa tarde a Jesus? E se o fizéssemos todos 

juntos? Então vamos colocar-nos de pé… 
 

Em nome do Pai, em nome do Filho,  

em nome do Espírito Santo, estamos aqui. (bis) 
 

Para louvar e agradecer, bendizer e adorar,  

estamos aqui, Senhor, a teu dispor. 

Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus 

trino de amor.  
 

Vamos ao encontro de Jesus Ressuscitado no domingo de Páscoa!  

Hoje, iniciamos mais uma etapa…mas como em todas as ca-

minhadas precisamos de parar: para descansarmos, prepa-

rarmos o caminho que falta e, sobretudo, para nos preparar-

mos para o Encontro! 

É este esse momento! Fica connosco, Senhor! 
 

Em nome do Pai, em nome do Filho,  

em nome do Espírito Santo, estamos aqui. (bis) 
 

Podemos sentar… 
 

Quando temos um encontro – que seja importante para nós 

– preparamo-nos (roupa, o aspeto, …), damos atenção a as-

petos que normalmente nem reparamos… 

Jesus, vem ao nosso encontro!  



Estamos a caminho! E Ele está a caminho!  

Como vamos preparar-nos para o encontro com Ele? O que 

temos de fazer? 
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Preparar o coração!  
 

O Papa Francisco diz-nos: “Se por vezes parece apagar-se em 

muitos corações o amor, este não se apaga no coração de Deus! 

Ele sempre nos dá novas ocasiões, para podermos recomeçar a 

amar.” 
 

Que espaço tem o vosso coração para Jesus? 

Cada um de nós, vai tentar fazer silêncio dentro de si… 

(Podemos sugerir que fechem os olhos para não se distraírem)  

Agora cada um procure olhar para o seu coração e ver o es-

paço onde vive Jesus nele… 

 Vejo muitos corações cheios de coisas e Jesus só tem um 

cantinho muito pequenino e apertado. Vejo que muitas des-

sas coisas deixam Jesus muito triste. São coisas que fazemos 

aos outros que desagradam a Jesus. Talvez… 

MENTIRAS acerca dos outros, INVEJA dos outros terem me-

lhor nota do que nós, DESRESPEITO pelos outros chamando-

lhes nomes, FALTA DE DISPONIBILIDADE para ajudar, 

quando a mãe ou um colega pedem ajuda, DESINTERESSE 

pelos outros, só pensando no que me apetece. 

Vamos pedir perdão por essa coisas em que não mostramos 

a Jesus o quanto O amamos, nem o nosso amor aos irmãos.  
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Pelas vezes em que nos colocámos no centro do mundo e 

nos esquecemos de Te agradecer pelo dom da Vida,  

- PERDÃO, SENHOR, PERDÃO SENHOR! 

Pelas vezes em que fomos egoístas, sem capacidade de nos 

colocarmos ao serviço dos irmãos, 

- PERDÃO, SENHOR, PERDÃO SENHOR! 

Pelas vezes em que não fomos capazes de incentivar, forta-

lecer e consolar os irmãos, 

- PERDÃO, SENHOR, PERDÃO SENHOR! 

Pelas vezes que fomos indiferentes para com aqueles que 

sofrem e passam necessidades, 

- PERDÃO, SENHOR, PERDÃO SENHOR! 
 



Pelas vezes que nos deixámos dominar pelo ressentimento, 

pelo desprezo das pessoas e pela vingança, 

- PERDÃO, SENHOR, PERDÃO SENHOR! 
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Jesus, verdadeiramente arrependidos do que fizemos aos 

outros, de Te termos afastado do nosso coração, queremos 

Ter-te de novo, num coração limpo das coisas que Te entris-

tecem e Te afastam de nós, e por isso Te pedimos:   
  

“MEU DEUS, PORQUE SOIS TÃO BOM 

TENHO MUITA PENA DE VOS TER OFENDIDO 

AJUDAI-ME A NÃO VOLTAR A PECAR.” 

 

Podemos sentar… 

(Breve momento de silêncio) 
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Agora com o coração limpo e vazio das coisas más que o en-

chiam, estamos preparados para acolher a Tua Palava Jesus, 

no nosso coração. Fala que te ouço com atenção… 
 

Do Evangelho de S. Mateus 17,1-9 
 

“Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão 

João, e levou-os, só a eles, a um alto monte.  

Transfigurou-se diante deles: o seu rosto resplandeceu como o 

Sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz.  

Nisto, apareceram Moisés e Elias a conversar com Ele.  

Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: «Senhor, é bom estar-

mos aqui…».” 
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Podemos  

cantar todo ou 

apenas a parte 

dependendo 

do tempo… 

Como é bom estarmos aqui! Agora que estamos mais próxi-

mos de Jesus, juntinhos a Ele, vamos dizer-lhe baixinho: 
 

JESUS, EU AMO-TE. JESUS, EU AMO-TE. 

JESUS, EU AMO-TE. JESUS, EU AMO-TE. 
 

Senhor, Jesus, eu creio que estás presente nesse pão da Eucaristia. 

JESUS, EU CREIO EM TI... (4x) 
 

Senhor, Jesus, eu Vos adoro, pois sei que sois o Cristo Res-

suscitado. 

JESUS, EU ADORO-TE... (4x) 
 



Senhor, Jesus, eu espero em Vós, pois ninguém nos ama tanto. 

JESUS, EU ESPERO EM TI... (4x) 
 

Senhor, Jesus, eu Vos amo com todo o meu coração. 

JESUS, EU AMO-TE... (4x) 
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Todos repe-

tem frase a 

frase após o 

catequista. 

A pausa no nosso caminho está a terminar… Preparamos o 

nosso coração para acolher Jesus, fomos capazes de fazer si-

lêncio, de rezar e de cantar. Vamos dizer-Lhe que O quere-

mos seguir e amar com muita verdade. 

Vamos ajoelhar em silêncio.  (Pausa) 

Todos juntos vamos rezar como o anjo em Fátima nos ensi-

nou, cantando: 
 

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. 

Peço-vos perdão, para os que não creem, 

Não adoram, não esperam e não vos amam. (3 vezes) 
 

Estamos diante de Jesus EUCARISTIA.  

É Jesus Ele mesmo que está aqui connosco! Ele quis encon-

trar-se connosco, com cada um de nós. 

Por isso, agora que Jesus está em nós, no nosso coração, va-

mos olhar para Ele no Santíssimo Sacramento e vamos falar-

Lhe, orando: 
 

Senhor, Tu me conheces,  

Sabes quando estou sentado e quando fico de pé. 

Conheces minha vida e meu coração. 

Senhor Tu amas-me! 

Para onde eu vou, lá estás, Senhor! 

Se eu subir ao céu, se eu descer ao mar, Tu lá estás, Senhor! 

Senhor, fica comigo! Fica Connosco! 
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É com esta confiança de que Jesus está connosco, de que Ele 

nos ama que nos vamos colocar de pé e cantar: 

 

A Tua ternura Senhor vem abraçar-me.  

E a Tua bondade infinita vem perdoar-me! 

Vou ser o Teu seguidor e dar-Te o meu coração.  

Eu quero sentir o calor das Tuas mãos!  
 

O Senhor nos abençoe e nos acompanhe. 
 

Em nome do Pai…                                  (Saem todos em silêncio). 
 


