
 

 

  

 

Ser luz de Jesus 

Neste jogo, cada participante é 

como uma ovelhinha perdida 

que conhece apenas uma, em 

todo o rebanho. Por isso, as 

crianças estão de olhos 

vendados, como quem anda 

perdido. O que irá levar as duas 

ovelhinhas ao reencontro é a 

voz e a escuta entre as duas 

ovelhinhas.  

 

 

Como a Irmã Maria Clara 

Jogo das ovelhas perdidas 

Há muitos anos nasceu uma 

menina, nos arredores de Lisboa, 

de nome Libânia do Carmo que, 

desde muito nova foi perdendo 

alguns dos seus familiares que 

muito amava.  

A mãe, um irmãozinho, um tio e 

depois o pai, por várias razões. 

Quando ela ficou só com a sua 

irmã Matilde, foram viver para 

um palácio que recolhia meninas 

órfãs. Ali viveu alguns anos e, 

mais tarde, querendo estar mais 

perto do coração de Deus, decidiu 

ser consagrada. 

 

Irmã Maria Clara 



 

 

  

? Queres contar um pouco 

como foi? (dar espaço e tempo para que as crianças partilhem a 

sua experiência de vida). 

nte dele, e ele separará uns dos 

outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as 

ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda.  

Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde benditos de meu Pai! 

Recebei como herança o Reino que meu Pai vos preparou desde a criação do 

mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer; eu estava com sede 

e me destes de beber; eu era estrangeiro e me recebestes em casa; eu estava 

Entrou para um convento e ali conheceu religiosas boas e piedosas 

a quem chamava de Irmãs, e também ela recebeu o nome de Irmã 

Maria Clara do Menino Jesus. Por lá conheceu um Padre, de nome 

Raimundo, que muito a ajudou a escutar a voz de Deus dentro de 

si. Algum tempo depois, preparou-se mais a sério, para ser a 

responsável pelas outras Irmãs. E assim foi no dia em que a Irmã 

Maria Clara começou uma vida nova e de muita responsabilidade. 

O que ela mais gostava era de ajudar os que mais precisavam.  

A Irmã Maria Clara tinha um coração cheio de bondade e de amor 

pelos pobres. Numa das suas viagens, em dia de rigoroso inverno, 

quando o comboio parou, reparou pela janela que estavam muitos 

pobrezinhos numa praça, magros e cheios de frio. Apontando para 

eles, a Irmã Clara disse: “- Olhem, aquela é que é a minha gente! 

Que pena tenho de não os poder socorrer!...” ao dizer isto, os olhos 

encheram-se de lágrimas porque o seu coração estava cheio de 

tristeza pois ao ver aqueles pobres, não os podia ajudar. 



 

 

Fazer aqui o desenho da ajuda dada…  

Sabem, o coração da Irmã Maria Clara era um coração cheio de 

amor e da luz de Deus. Sempre que ela encontrava alguém que não 

tinha casa, roupa, comida, escola, pai ou mãe, amigos, que 

estivesse doente ou vivesse só, o seu coração enchia-se de 

coragem e fazia tudo o que podia para os ajudar. 

E tu? Já encontraste alguma vez alguém que precisava de ajuda? 

O que fizeste? Queres contar um pouco como foi? (dar espaço e 

tempo para que as crianças partilhem a sua experiência de vida). 

Palavra de Deus  (Mt 25, 31-40) 

Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado por todos os 

anjos, então se sentará no seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão 

reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor 

separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os 

cabritos à sua esquerda.  

Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde benditos de meu Pai! 

Recebei como herança o Reino que meu Pai vos preparou desde a criação do 

mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer; eu estava com sede 

e me destes de beber; eu era estrangeiro e me recebestes em casa; eu estava 

nu e me vestistes; eu estava doente e cuidastes de mim; eu estava na prisão 



    e fostes me visitar’. 

Então os justos lhe perguntarão: ‘Senhor, quando foi que te vimos 

com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? 

Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em 

casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente 

ou preso, e fomos te visitar?’ Então o Rei lhes responderá: ‘Em 

verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos 

meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes!’ 

 

Vimos aqui agradecer-te, Jesus, 

Por tanto amor que Tu nos dás. 

Como a Irmã Clara queremos ser, 

Aquela luz a iluminar (2x) 
 

Na solidão, tu não estás só 

Porque Jesus está contigo. 

Aquele abraço foi a Ele, 

Aquele obrigado veio Dele. 
 

Mesmo doente, tu não estás só 

Porque Jesus está contigo. 

Aquela visita foi a Ele, 

Aquele sorriso veio Dele. 
 

Quando estás triste,  

tu não estás só 

Porque Jesus está contigo. 

Aquela palavra foi a Ele, 

Aquela alegria veio Dele. 
 

Se estás sem lar, tu não estás só 

Porque Jesus está contigo. 

Aquele carinho foi a Ele, 

Aquel'olhar brilhante veio Dele. 

 

Aquela luz a iluminar 

Escrever ou desenhar no coração de 

papel que trouxeram de junto de 

Jesus, a ajuda que poderão dar 

durante a semana. 

Catequeses do 1º ao 3º ano 
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