
 

 

  

Ser lâmpada de Jesus 
Como a Irmã Maria Clara 

Fazer passar uma lanterna apagada, de 

mão em mão, atrás da muralha formada 

pelo grupo na roda, sem a deixar cair e 

sem que seja detetada pela sentinela que 

está no centro da roda. A missão da 

sentinela é a de detetar e denunciar onde 

está a lanterna, sem sair do centro da 

roda, iluminando a muralha formada 

pelos companheiros, com a lanterna que 

tem em mãos. Perde o jogo aquele que 

deixar cair a lanterna ou for denunciado 

pela sentinela por ter em mãos a lanterna 

e, assim, passará a ser a sentinela ao 

centro.  

 

 

Escolhida para patrona das próximas JMJ que 

acontecerão em Lisboa, em 2023, foi também 

fundadora da CONFHIC, a família religiosa das 

Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada 

Conceição. 

Nasceu em 1843, no dia 15 de junho, na 

Amadora, arredores de Lisboa, e foi batizada 

com o nome de Libânia do Carmo Galvão Mexia 

de Moura Teles e Albuquerque. Na sua 

juventude, decidiu ser consagrada, e recebeu o 

nome de Irmã Maria Clara do Menino Jesus. No 

dia 3 de maio de 1871, começou uma vida nova 

e de muita responsabilidade, como fundadora 

da Congregação das Franciscanas Hospitaleiras 

em Portugal. 

 

Irmã Maria Clara do Menino Jesus 

O jogo inicia com a cantilena “lá vai a lanterna” e depois de a sala estar 

toda às escuras: Lá vai a lanterna que vai e que vem / gira a lanterna 

quem é que a tem? / Esconde a lanterna, não a deixes cair /  

olha que a lanterna vai e torna a vir. 
 

 

Jogo  

da  

lanterna 

 



 

 

  

Numa capela interior do Convento, havia uma imagem de Nosso Senhor. A Mãe 

Clara queria que essa imagem estivesse sempre alumiada.  

Um dia, a Irmã encarregada dessa obrigação não tinha azeite para arranjar a 

lâmpada. A Mãe Clara tinha saído; então, a religiosa foi pedir o azeite à Mãe 

Dores, que era a Superiora local da Casa-Mãe. Como, nessa ocasião, estava 

doente de cama, apenas lhe respondeu:  

– “A nossa Mãe vem logo; peça-lho, quando chegar”.  

A Irmã, sabendo quanto a Mãe Clara desejava que essa lâmpada estivesse 

sempre acesa, ficou muito triste; mas, cheia de fé na obediência, acendeu a luz 

da lâmpada que pouco mais tinha do que água e retirou-se para as suas 

ocupações, julgando que essa luz apenas poderia conservar-se acesa alguns 

minutos. 

Eram as 9 horas da manhã, e qual não foi a sua surpresa, quando, às 6 horas da 

tarde, ainda a encontrou cheia de brilho, como se a lâmpada estivesse cheia de 

azeite, quando continha apenas água. 

Assim que a Mãe Clara chegou, a religiosa contou-lhe o que se tinha passado. 

Depois de informar-se de tudo, respondeu: 

 - Vê, minha Irmã, como Nosso Senhor não quer estar às escuras?!... 

 

O que vos parece desta história? 

Será mesmo possível uma lâmpada arder com água e azeite?  

Vamos experimentar, querem ver? 

https://www.youtube.com/watch?v=DL0LiTcy9Jw 

 

 

? 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 

https://www.youtube.com/watch?v=DL0LiTcy9Jw


 
 

Havia um homem entre os fariseus, 

chamado Nicodemos, príncipe dos 

judeus.  Este foi ter com Jesus, de 

noite, e disse-lhe: “Rabi, sabemos 

que és um Mestre vindo de Deus. 

Ninguém pode fazer esses mi-

lagres que fazes, se Deus não 

estiver com ele”.  

Jesus disse-lhe: Deus enviou o Seu 

Filho ao mundo, não para com-

denar o mundo, mas para que o 

mundo seja salvo por ele. Ele veio 

como luz ao mundo, mas os 

homens amaram mais as trevas do   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que vos parece desta história? será 

mesmo possível uma lâmpada arder 

com água e azeite? Vamos 

experimentar, querem ver? 

https://www.youtube.com/watch?v=D

L0LiTcy9Jw 

 

 

Palavra de Deus   

(Jo 3, 1-2; 17.19-21) 

que a luz, pois as suas obras eram más. Todo aquele que faz o mal odeia 

a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. 

Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro 

que as suas obras são feitas em Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que vos parece desta história? será mesmo possível uma lâmpada arder com 

água e azeite? Vamos experimentar, querem ver? 

https://www.youtube.com/watch?v=DL0LiTcy9Jw 

 

 

Pelo Batismo, ficamos 

filhos de Deus para 

sempre e recebemos a luz 

da fé, ainda que a nossa fé 

seja pequenina, nunca vai 

deixar de alumiar nosso 

Senhor o nosso coração.  

Jesus é a luz do nosso 

interior que nos faz  

conhecer a verdade e  

nos ensina o amor.  

Ele recebe sempre,  

com imensa alegria,  

todos os que querem  

vir ao seu encontro,  

ao encontro  

da verdadeira luz. 

 

 

Sê como lâmpada,  

iluminando os outros no teu dia-a-dia  

e alimentando a luz da fé, por meio da oração 

em família e de gestos de acolhimento  

como o fazia a Irmã Maria Clara  

do Menino Jesus.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DL0LiTcy9Jw
https://www.youtube.com/watch?v=DL0LiTcy9Jw
https://www.youtube.com/watch?v=DL0LiTcy9Jw


    EIS-ME, COMO LÂMPADA 

 

Ref: Eis-me aqui, Jesus, 

como lâmpada, junto de Ti, 

acolhe-me Senhor. 

 

1. Tu és a luz do mundo, 

vem iluminar, 

 vem iluminar Jesus. 
 

2. Tu és a verdade certa, 

vem esclarecer,  

vem esclarecer Jesus. 
 

3. Tu és o Filho de Deus, 

vem ao meu coração,  

vem ao meu coração, Jesus. 
 

4. Tu fazes grandes maravilhas, 

eu te louvo Senhor,  

eu te louvo, Jesus. 

 

 
Oração 
 

Senhor bom e omnipotente,  

que fizestes resplandecer a vossa 

santidade na vida simples  

e humilde da Bem-aventurada  

Maria Clara do Menino Jesus,  

fazei brilhar sobre nós a claridade  

da vossa luz, para que, vivendo  

no espírito das bem-aventuranças, 

pratiquemos as obras de misericórdia, 

em fidelidade ao santo Evangelho,  

e delas seja sinal a JMJ Lisboa 2023.  

Por Cristo, nosso Senhor. Ámen 

Catequeses do 4º ao 6º ano,  

Beata Maria Clara do Menino Jesus  

Patrona da JMJ 2023 

CONFHIC 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CURIOSIDADE… sabias que…? 

 

• Hábito preto comprido: sinal de pobreza  

 e fraternidade entre todas as Irmãs. 

• Véu a cobrir a cabeça: sinal de pertença  

 a Deus. 

• Cordão à cintura com 3 nós numa ponta: 

compromisso de viver 3 votos, como Jesus: 

pobreza, castidade e obediência.  

• Rosário de 7 dezenas: devoção de meditar 

as 7 alegrias de Nossa Senhora. 

• Caveira no Rosário: recorda a brevidade 

desta vida, a ressurreição  e a vida eterna. 

• Medalha da Imaculada Conceição: especial 

devoção a Maria, a Cheia de graça e convite 

a viver a graça do Batismo de coração puro. 

• No dia 21 de maio de 2011 foi beatificada. 

• No dia 1 de dezembro, de cada ano,  

 celebra-se a Festa da Beata Maria Clara. 

 

 

 

 

 

 

Vídeos passatempos e outras atividades 

em www.confhic.com 


