
Eu tenho um amigo 

Eu tenho um amigo, que anda sempre comigo.  

Se vamos brincar, rimos sem parar. 

Sempre que estamos juntos, o dia não tem fim. 

Eu tenho um amigo que gosta de mim. 
 

Se queres que Jesus cresça 

Se queres que Jesus cresça, (2x) 

Se queres que Jesus cresça mais e mais: 

Faz-te muito pequenino,  (2x) 

Faz-te muito pequenino mais e mais 
 

Um Girassol 

Um Girassol florido no jardim 

Buscando a luz do sol, sorriu para mim! 

Eu também sou um pequeno girassol, 

Procuro a luz de Deus e sou feliz assim! 

Tenho mil sementes de amor para te dar! 

Tenho mil sementes de ternura para te dar! 
 

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! 
 

Deus é amor 

Deus é amor (2x)  

N´Ele confio, porque Deus  

Deus está a ver-me. 

1. Quando brinco no recreio, quando estou a trabalhar 

Sou feliz pois Deus me ama, em mim pôs o seu olhar. 

2. Quando me sinto crescer com vontade de sonhar… 

3. Em qualquer dia de vida mesmo sem sol a brilhar… 
 

Grande é o Teu Coração, Senhor 

És infinito mar de amor.  

Grande é o Teu Coração,  

Senhor. 

 

 

Colégio 

Sagrado Coração de Jesus  

Ó Deus que concedestes à vossa Serva, Isabel Larrañaga, a 

graça de viver intensamente unida ao Coração do vosso Filho, 

através duma oração assídua e de uma singular caridade para 

com todos: nós vos pedimos que, animados pelo seu exemplo 

permaneçamos sempre no vosso amor e sirvamos com simpli-

cidade e alegria os nossos irmãos. Concedei-nos, por sua inter-

cessão, as graças e favores que vos suplicamos. Por nosso Se-

nhor Jesus Cristo. Amen. 
 

Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. 

Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais! Fazei que eu 

vos ame cada vez mais 

 Formação Cristã 

 

- Deus olha-me com ternura. 

- Se vos falta a graça de Deus, falta-vos tudo. 

- Que bom é Deus! Desde toda a eternidade pensou em 
mim! 

- Espero que o Senhor me há-de ajudar. 

- Vede sempre a Deus em todas as coisas. 

- Deus providenciará. 

- A Capela é o meu pedacinho de Céu. 

- Trabalhemos de modo que a consciência nos possa 
dizer: Jesus está contente comigo. 

- Estai sempre ocupadas, cumprindo alegres o vosso 
dever 

 - Tende uma fé segura e certa nas coisas que a Igreja 
nos ensina 

- Melhor é prevenir que curar 

- Tende em conta que sois os anjos visíveis das crianças 

- A Santíssima Virgem tirar-vos-á de todos os perigos. 

- Eucaristia da Comunidade, de segunda a quin-

ta, às 19h00. 

- Eucaristia dinamizada pelos Alunos, sexta, às 

9h30. 

- Catequese  dos Alunos, semanal. 

- Educação Moral e Religiosa Católica, dos Alu-

nos, semanal. 

- Preparação e celebração dos Sacramentos:  

- Primeira Comunhão;  

- Reconciliação. 

- Rosário, às 20h30, mês de maio  

- Encontro semanal do Movimento Eucarístico 

Juvenil (MEJ), quarta, das 16h30 às 18h30. 

Madre Isabel - Educadora 
“Deixai vir a Mim as  
criancinhas” Mt. 11, 28 



V/ O Anjo do Senhor anunciou a Maria, 
R/ E Ela concebeu do Espírito Santo. 
Ave Maria… 
V/ Eis a escrava do Senhor. 
R/ Faça-se em mim segundo a Vossa palavra. 
Ave Maria... 
V/ E o Verbo se fez Carne, 

R/ E habitou entre nós.  

Ave Maria... 

V/ Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, 

R/ Para que sejamos dignos das promessas de  Cristo.  

Oremos: Infundi, Senhor, em nossos corações, a  Vossa 
Graça, Vo-lo suplicamos, a fim de que, tendo conhecido pela 
Anunciação do Anjo, a encarnação de Jesus Cristo, Vosso 
Filho, pelos merecimentos da Sua Paixão e Morte na Cruz, 
sejamos conduzidos à glória da Ressurreição.  
Isso Vos Pedimos ó Pai, por Jesus Cristo, Vosso Filho e nos-
so Senhor. Amém. 
 

No Tempo Pascal 

V/. Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia. 
R/. Porque Aquele que merecestes trazer em vosso puríssimo 
seio, aleluia. 
V/. Ressuscitou, como disse, aleluia. 
R/. Rogai a Deus por nós, aleluia. 
V/. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. 
R/. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. 
Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a 
ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, conce-
dei-nos, Vo-lo suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, 
alcancemos os prazeres da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, 
Nosso Senhor. Amém. 

 

 

 

Cada dia, com alegria, dá o teu BOM DIA A  
JESUS e serás de todos luz. 
 

Jesus, Irmão e Amigo,  
este meu dia é todo para Ti.  

Eu To ofereço,  
em união com Maria,  

tua e minha Mãe.  
Ajuda-me a fazer deste dia uma Eucaristia,  
para bem da Igreja e salvação do mundo.  
Dá-me um Coração grande como o Teu,  

para que, entre nós, abunde o amor e a alegria.  
Amen! Aleluia! 

- Abençoai Senhor o alimento que vamos tomar para 
melhor vos servir e amar. 

- Pela bênção constante do teu amor e da tua providên-
cia, nós te louvamos e damos graças, Senhor. 

- Abençoa, ó Pai estes alimentos que vamos tomar e 
aqueles que com amor os prepararam. 

- Abençoa, Pai da vida, a todos os que nos reunimos à 
volta desta mesa para partilhar o alimento e a amizade 

Ofereço-vos, ó meu Deus, em união com o Santíssimo Coração 

de Jesus, e por meio do Imaculado Coração de Maria, as orações, 

os trabalhos, as alegrias e os sofrimentos deste dia, em reparação 

de todas as ofensas e por todas as intenções pelas quais o mesmo 

Divino Coração está continuamente intercedendo e sacrificando-

se nos nossos altares. Eu vo-las ofereço de modo particular pelas 

intenções do Apostolado da Oração neste mês e neste dia. 

Tudo por Vós, Sagrado Coração de Jesus 

O que é o M.E.J.? 
 

É um movimento da Igreja, formado por adolescentes 
e jovens, que vivem em grupo o Evangelho, assumin-
do a Eucaristia como projeto de vida, para anunciar e 
construir um mundo novo com Cristo. Tem, como 
regra geral, uma reunião mensal de formação, conví-
vio e celebração. 
 

Leis para amar mais e melhor 
 

O espírito do MEJ resume-se em 4 Leis/Caminhos 
para amar como o Coração de Cristo amou e conti-
nua a amar: 
 

1. Lê o Evangelho! Aí encontras as boas notícias de 
Jesus, que te ama como o melhor amigo. Por isso, 
insistimos na catequese bíblica. 
 

2. Vive a Eucaristia, a Missa! Faz do teu dia a dia 
uma eucaristia, uma entrega de ti mesmo aos outros, 
“24 sobre 24 horas”. Assim, a tua participação na 
Missa e a comunhão eucarística terão uma nova di-
mensão e profundidade. 

 3. Ama os Irmãos! Fomenta na tua vida as virtu-
des humanas e cristãs da amizade, da partilha, do 
diálogo, da oração e do serviço, aliando a fé com a 
justiça e o amor. 
 

4. Sê o 13.º Apóstolo! Cristo quer precisar de ti 
para fazer bem aos outros. Ele te chama e te envia 
como seu apóstolo na família, na escola, no traba-
lho e nos tempos livres. Mais do que uma obriga-
ção pesada é um privilégio. Os primeiros apóstolos 
dos jovens são os próprios jovens.  

 

Leitura, Salmo ou Evangelho 
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