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http://clubexenon.org/wp-content/uploads/2020/03/o-combate.mp3
https://www.facebook.com/ClubeXenon/videos/504682473542377/
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https://youtu.be/qfN4ztpYfkU
http://clubexenon.org/wp-content/uploads/2020/04/Vergonha-para-pecar.pdf
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https://youtu.be/7c__CHZKGb4
http://clubexenon.org/wp-content/uploads/2020/04/Vergonha-para-pecar.pdf
https://youtu.be/PWVv7MnXGJg
https://youtu.be/RU3yONp0JFw
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https://youtu.be/nqOWsWjW0kI
https://youtu.be/Jde35K44_Pg
http://clubexenon.org/wp-content/uploads/2020/05/Encontro-Nossa-Senhora.pdf
https://youtu.be/4p0tccUyLH0
https://youtu.be/2-iXAQP8EIw
http://clubexenon.org/wp-content/uploads/2020/05/se-util.pdf
https://youtu.be/jg_TaQcOQpA
https://youtu.be/wZgWQfLnRsY
http://clubexenon.org/wp-content/uploads/2020/05/queres-ser-chefe.pdf
https://youtu.be/C-jmRSFFi7g
https://youtu.be/wZgWQfLnRsY
http://clubexenon.org/wp-content/uploads/2020/05/OMelhorTesouro.pdf
https://youtu.be/WvsYVvZK7R4
https://youtu.be/FDdhXt-x2R0




Aqui na terra, tudo tem o seu fim. 

Ninguém gosta de despedidas, e por 

isso desenvolvemos truques, para 

atalhar a distância. No entanto, até 

o melhor truque fica aquém - é 

insuficiente - e Jesus sabia-o. Por 

isso, quando se foi embora, não nos 

deixou uma lembrança, mas ficou 

Ele próprio! Na Última Ceia, instruiu 

os Apóstolos a celebrarem a Missa, e 

quando subiu ao Céu disse “Eu 

estarei convosco todos os dias até 

ao fim do mundo”. 

Deus é Deus, e está sempre em todo 

o lado. Contudo, na Missa, Jesus faz-

se fisicamente presente de um modo 

especial. No momento da 

Consagração, o pão e o vinho sobre 

o altar deixam de ser pão e vinho!, a 

hóstia depois de consagrada 

continua a ter cor de pão, sabor de 

pão e aspeto de pão, mas já não é 

pão... é Jesus! Na hóstia consagrada 

está realmente presente Jesus Cristo, 

em Corpo, Sangue, Alma e 

Divindade. Por isso, quando 

comungamos, recebemos o próprio 

Jesus!

  



Este fim de semana as igrejas voltam 

a abrir e vamos poder comungar 

outra vez! Que bom! Vamos voltar a 

ver o Amigo que não víamos há 

tanto tempo... Antes de mais nada 

temos de resolver todas as 

desavenças pendentes que possa 

haver, portanto começa por pedir-

Lhe perdão pelas vezes em que o 

ofendeste, se não conseguires ir à 

Confissão, faz pelo menos um bom 

ato de contrição. Depois pede ajuda 

ao teu Anjo da Guarda, e a Nossa 

Senhora para estar atento durante a 

Missa e receber bem Jesus na altura 

da Comunhão. Uma boa ajuda pode 

ser, durante a Consagração ou na 

fila para a Comunhão repetir várias 

vezes a oração que o Anjo de 

Portugal ensinou aos Três 

Pastorinhos antes da sua Primeira 

Comunhão: “Meu Deus eu creio, 

adoro, espero e amo-Vos; peço-Vos 

perdão para os que não crêem, não 

adoram, não esperam e não vos 

amam”, ou repetir uma comunhão 

espiritual, ou alguma outra oração 

do teu agrado. 

Quando, finalmente, voltares a 

receber Jesus dentro de ti, dá-Lhe 

logo um grande abraço. Volta para o 

teu lugar recolhido. Conta-Lhe o que 

quiseres. Agradece-Lhe o ter ficado 

à tua espera na Eucaristia, e as 

muitas coisas boas de que te dás 

conta, e também aquelas que nem 

suspeitas... E pede-Lhe! Pede-Lhe 

muito, pela Igreja, pelo Santo Padre, 

pelos teus pais e irmãos, pelos teus 

amigos, pelos doentes, pelos que 

não têm fé, pelos que mais 

necessitam, pelos monitores do 

Xénon! 

 

 

 

 

 

 

Este fim de semana vais poder 

comungar! Pensa nisso, prepara-te 

bem. Vem a mim Jesus e eu vou dar-

lhe uma grande receção. 
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As coordenadas GPS indicam-te o caminho a seguir na grelha abaixo. Nesse caminho recolhes 

os algarismos do número de telemóvel, que aparecem pela ordem correta. Começa no 9! 

 

(1) 38°29'30.6"N 8°54'22.4"W 

(2) 38°29'03.0"N 9°03'12.7"W 

(3) 41°33'37.7"N 8°19'31.4"W 

(4) 38°29'09.2"N 8°47'35.3"W 

(5) 41°40'44.4"N 8°04'25.7"W 

(6) 40°54'41.1"N 8°34'03.7"W 

(7) 39°41'49.3"N 8°13'47.9"W 

(8) 41°27'29.7"N 8°23'29.0"W 

(9) 41°25'15.2"N 8°15'45.4"W 

 7 1 ← ← 1 ← 2  

  1  6   1  

0 2 ←  6 1    

    ←   0  

← 9 2 4 ←  2 3  

3    8  ←   

←  8 7 ← ← ← 4 5 

7     2   4 

0 ← 8  4 3  6 1 

 





UMA MÃO 
CHEIA DE 
TALENTOS 

 

ESTREIA ESTE FIM DE SEMANA. 



 

 

 

 

https://www.wook.pt/livro/cisnes-selvagens-jung-chang/1876034
https://www.wook.pt/livro/dom-quixote-de-la-mancha-miguel-de-cervantes/16219836
https://www.wook.pt/livro/a-sibila-agustina-bessa-luis/19700796


 



https://forms.gle/Ca5hEfe1FjweADMa9
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