
Orações em Família, com os Filhos…

 De 29 de Março a 4 de Abril de 2021

Creche São Francisco e Santa Jacinta – Cruz Quebrada 



Preparar a Chegada de JESUS…

Queremos preparar as nossas casas e os nossos corações 

para receber Jesus que vai chegar. 

Para que Ele possa viver para sempre, em nós.



 A Semana Santa
A Semana Santa é formada pelos dias que vão do Domingo de Ramos, da entrada de Jesus em Jerusalém, até ao 

Domingo de Páscoa, da Ressurreição de Jesus. São os dias mais santos nos lugares mais santos porque chegou a 

hora de Jesus oferecer a sua vida para que nós tenhamos a vida eterna, pela fé, e vamos para o céu, 

arrependidos dos nossos pecados que Jesus perdoa com o dos do Espírito Santo.

Na segunda, terça e quarta-feira santa, lembramos que Judas tinha sido chamado por Jesus para ser seu 
amigo e afinal entregou Jesus por trinta moedas.

Quando Jesus entrou em Jerusalém  as crianças gritavam no templo: 

«Hossana ao Filho de David».

As pessoas aclamavam Jesus com ramos e estendiam as suas capas para 

Jesus passar, montado num jumentinho. Ainda hoje estes ramos são 

benzidos na igreja e ficam nas nossas casas como sinal de bênção junto de 

uma imagem de Jesus ou de Maria.



Na Quinta-feira Santa Jesus estava com os apóstolos, tomou o pão, deu graças e disse: «Isto é o meu Corpo, 

entregue por vós». E fez o mesmo com o cálice. Ali estava o Sangue de Jesus, derramado por nós.

Na Sexta-feira Santa, Jesus foi carregado com a Cruz, 

foi levado até ao monte Calvário, foi crucificado e morreu na Cruz.

 Depois foi descido da Cruz e colocado num sepulcro.

No Sábado Santo há um grande silêncio sobre a terra inteira. 

Jesus chama para perto de si todos os justos e todos os que procuram 

fazer o bem e viver na verdade.

No Domingo de Páscoa há uma grande alegria e uma grande festa. Algumas mulheres foram de manhãzinha ao 

sepulcro onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, mas já não estava ali. Jesus ressuscitou e agora vive para 

sempre. Apareceu aos Apóstolos, soprou sobre eles e deu-lhes o Espírito Santo para sermos santos, para perdoar 

os pecados e para dizermos a toda a gente que Ele está vivo! Por isso cantamos Aleluia, que significa “louvai a 

Deus”.

Neste tempo difícil que estamos a atravessar olhemos para a Cruz e acreditemos na Ressurreição. 

Todo aquele que acreditar será salvo.



Oração da manhã 
(Todos os dias)

 
Em nome do + Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Amen.
 
Bom dia, Jesus. 
Bom dia, Maria.
Com a vossa amizade 
Temos muita alegria 
 
Com Deus me deito,
com Deus me levanto,
com a graça de Deus
e do Espírito Santo.

Glória ao pai, e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amen.

Em nome do + Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amen.



Oração na refeição 
 Segunda – feira da semana Santa,
 29 de Março

Pais: Em nome do + Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.

Todos: Amen.
 
Pai ou mãe: Hoje Jesus foi à casa de Lázaro em Betânia.

Todos: E muitos acreditaram n'Ele.

Todos: Abençoai, Senhor, o pão de cada dia, e à volta 
desta mesa haja paz e alegria.

Pais: Em nome do + Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.

Todos: Amen.



Oração na refeição 
 Terça – feira da semana Santa,
 30 de Março

Pais: Em nome do + Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.

Todos: Amen.
 
Pai ou mãe: Hoje Jesus ficou perturbado.

Todos: Sabia quem O ia entregar.

Todos: Abençoai, Senhor, o pão de cada dia, e à volta 
desta mesa haja paz e alegria.

Pais: Em nome do + Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.

Todos: Amen.



Oração na refeição 
 Quarta – feira da Semana Santa, 
 31 de Março

Pais: Em nome do + Pai, e do Filho,
 e do Espírito Santo.

Todos: Amen.
 
Pai ou mãe: Hoje Jesus continua a amar infinitamente.

Todos: Mesmo sabendo o nome de quem o ia entregar.

Todos: Abençoai, Senhor, o pão de cada dia, e à volta 
desta mesa haja paz e alegria.

Pais: Em nome do + Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.

Todos: Amen.



Oração na refeição 
 Quinta – feira Santa, 
 1 de Abril

Pais: Em nome do + Pai, e do Filho,
 e do Espírito Santo.

Todos: Amen.
 
Pai ou mãe: Hoje Jesus celebrou a primeira Eucaristia.

Todos: E lavou os pés aos Apóstolos.

Todos: Abençoai, Senhor, o pão de cada dia, e à volta 
desta mesa haja paz e alegria.

Pais: Em nome do + Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.

Todos: Amen.



Oração na refeição 
 Sexta – feira Santa, 
 2 de Abril

Pais: Em nome do + Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.

Todos: Amen.
 
Pai ou mãe: Hoje Jesus morreu na Cruz.

Todos: Que nos lembra o Amor que Ele tem por nós.

Todos: Abençoai, Senhor, o pão de cada dia, e à volta 
desta mesa haja paz e alegria.

Pais: Em nome do + Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.

Todos: Amen.



Oração na refeição 
 Sabado Santo, 
 3 de Abril

Pais: Em nome do + Pai, e do Filho, 
e do Espírito Santo.

Todos: Amen.
 
Pai ou mãe: Hoje é o dia do grande silêncio.

Todos: Com Maria, na esperança da Ressurreição.

Todos: Abençoai, Senhor, o pão de cada dia, e à volta desta mesa haja paz e alegria.

Pais: Em nome do + Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.

Todos: Amen.



Oração na refeição 
Pais: Em nome do + Pai, e do Filho, 
e do Espírito Santo.

Todos: Amen.
 
Pai ou mãe: Este é o dia que o Senhor fez!
                      Cristo Jesus Ressuscitou!

Todos: Alegremo-nos e cantemos de alegria. Aleluia!

Todos: Abençoai, Senhor, o pão de cada dia, e à volta desta mesa haja paz e alegria.

Pais: Em nome do + Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.

Todos: Amen.

Domingo de Páscoa e da Ressureição
4 de Abril

 



Rainha do Céu, alegrai-vos, Aleluia!

Porque Aquele que merecestes trazer em Vosso ventre,

Aleluia!

Ressuscitou como disse, Aleluia!

Rogai por nós a Deus, Aleluia!

Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, Aleluia!

Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, Aleluia!

Oremos.

Ó Deus, que Vos dignastes alegrar o mundo com a Ressurreição do vosso Filho,

Nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, Vos suplicamos, a graça de alcançarmos 

pela protecção da Virgem Maria, Sua Mãe, a glória da vida eterna. Pelo mesmo 

Cristo Nosso Senhor. 

Amen.

 

Saudação a Maria

 (Oração do meio dia no tempo pascal)



 

Oração da noite
(Todas as noites)

 

                                                                                      Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor,
                                                                                      dos nossos inimigos.
                                                                                      Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amen. 

                                                                                      Glória ao pai, e ao Filho e ao Espírito Santo 
                                                                                      como era no princípio, 
                                                                                      agora e sempre. Amen.

Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o 
fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora 
da nossa morte. Amen.

(Tempo para orações partilhadas em voz alta pelas crianças e pelos pais, por exemplo, por alguma 
pessoa da família, alguma petição, algum agradecimento, etc.).

Depois:      Todos: Anjo da guarda,
                                 minha companhia,
                                 guardai a minha alma,
                                 de noite e de dia

Todos: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amen.
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